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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 

24. napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

     Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

 

                                       

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

 A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

 

A napirendi pontot a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

A polgármester előadja, hogy a jogszabályi változásokat is figyelembe véve elkészült 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda új pedagógiai programja.  Az előző programot 

a képviselő testület a 84/ 2013 (VIII. 28) Önkormányzati Határozattal fogadta el.  

Az elmúlt időszakban változtak a köznevelés irányelvei, így például nemzetiségi nevelés, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, a köznevelési törvény végrehajtási rendelete, a 

gyermekvédelmi törvény.  

2013. óta személyi változások is bekövetkeztek, változott a vezető, a nevelő-testület és a 

pedagógus munkát közvetlenül segítők, dajkák személye. A pedagógiai programban tartalmi 

változások is történtek, így bekerült a küldetésnyilatkozat is.  

A tevékenységek megnevezésének módosításai a 363/2012. (XII.17.) évi Kormányrendelet, 

az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján kerültek feltüntetésre.  
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Az óvoda alapító okiratában is történt változás a korábbihoz képest. A felsoroltak alapján 

készült el az új pedagógiai program.  

 

A polgármester ismerteti a pedagógiai programot.  

 

( Jegyzőkönyv 1. számú melléklete.) 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

 Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/ 2016 (XI.24) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai programját az ismertetett tartalommal 

elfogadja.  

A pedagógiai programot a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

                                              Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

                         Csizmárné Gede Erika Judit megbízott óvodavezető 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

         Jámbor Flórián sk.                                                            dr. Hegyközi Béla sk. 

            Polgármester                                                                    címzetes főjegyző  

 
 


