
 

Gyömrő Város Önkormányzata 
2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 10-én megtartott 
rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy:  Döntés a nevelési, oktatási intézmények tanítási időkeret számításakor 

figyelembe vehető, a TIK-ből levonható tevékenységekről. 
 
 

217/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy a 233/2007. (11. 12.) sz. határozatát módosítja, 
a Közoktatásról szóló 2003. évi LXXIX. törvény szerint  

 a határozat mellékletét képező táblázatban  
megfogalmazottak szerint meghatározott, 

a TIK-ből levonható pedagógusi tevékenységek körének 
bővítésével egyetért. 

A módosított szabályzozás először a 2009. január 5-i  
határidővel elkészítendő változóbér 

jelentés esetében alkalmazható. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 

Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2008. november 17. 
 
 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 
 



A 217/2008. (11. 10.) sz. önkormányzati határozat  mellélete:   
 

 
Levonható tevékenység Igénylő pedagógus Tanévenkénti alkalom 

száma pedagógusonként* 
tanulók tanulmányi és 
sportversenyre való kísérése 

szakos pedagógus, osztály, 
tanító 

2 alkalom 

éves továbbtanulási tervben 
meghatározott tanfolyam, 
képzés 

az éves továbbképzési tervben 
szereplő pedagógus 

a továbbképzés szervezője 
által igazolt alkalmak száma 

konferenciákon, egyéb 
értekezleteken, nem tervezett, 
alkalmi képzéseken való 
részvétel 

szakos pedagógus, osztály, 
tanító, intézményvezetők 

2 alkalom, az igazgató írásos 
megbízása alapján 

tanulmányi kirándulások osztályfőnök és kirendelt 
kísérő tanár** 

3 alkalom 

tanulók kötelező orvosi 
vizsgálatra való kísérése 

adott időpontban érintett 
pedagógus 

2 alkalom 

tanév rendjében, munkatervben 
tervezett (kötelező) mérések, 
helyi vizsgák felügyelete, 
lebonyolítása 

felügyeletre beosztott 
pedagógus 

maximum a tanév rendjében, 
munkatervben meghatározott 
napon 

munkatervben tervezett 
projektnapokon való részvétel 

a programon résztvevő 
pedagógus 

1 alkalom 

erdei iskola, tanulmányi, sport 
táborokon való részvétel 

felügyeletre beosztott 
pedagógus*** 

1 alkalom, maximum 5 nap 

első tanítási nap osztályfőnöki megbízást nem 
ellátó pedagógus 

1 alkalom 

* naponként, alkalmanként maximum a jogszabályban (Kt.1. sz. melléklet harmadik rész B/II: 6.) előírt óraszám mértékéig 
** egy és két napos program esetén: 19 gyermektől egy fő kirendelt kísérő tanár 
*** beosztott pedagógus száma legalább három napos program esetén: 
 19 gyermekig két fő 

 minden további 10 gyermekig  plusz egy fő 
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