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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. március 

11-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  KOB rendes ülése 
 
 
 
Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság  6 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ A bizottság munkatervének elfogadása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
2./ Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2007. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Szabó Imréné igazgató 
3./ Beszámoló a Városi Könyvtár 2007. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Szentgáliné Erőss Márta intézményvezető 
4./ Oktatási intézmények beszámolója 2007/2008. I. félévéről 
 - Huzella Tivadar Általános Iskola 
 - Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 Előterjesztő: iskola igazgatók 
5./ Oktatási intézmények tantárgyfelosztása 
 - Huzella Tivadar Általános Iskola 
 - Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 Előterjesztő: iskola igazgatók 
6./ Oktatási intézmények minőségirányítási programja 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi elnök 
7./ Tájékoztató a sajátos nevelési igényű gyermekek számáról 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
8./ Tájékoztató az eNyelviskoláról 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
9./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 - Közművelődési és Oktatási Bizottság hatáskörének kiegészítése 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
10./ Fóti Waldorf Iskola együttműködési szándék 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
11./ Tájékoztató a Németh László emléktábla elhelyezéséről 
 Előterjesztő: Lukács Istvánné igazgató 
12./ Egyebek 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ A bizottság munkatervének elfogadása 
Farkas Márton: javasolta, hogy az iskolák a szeptemberi ülésen számoljanak be a továbbtanulókról. 
 
Kis-Simon László: elírás történt a decemberi munkaterv időpontjában. 
 
Sellyei Noémi: megköszönte az észrevételt, valóban a 2009. évi munkatervre kell javaslatot tenni.  
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A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

15/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
2008. évi munkaterve az alábbi 

 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 

2008. évi munkaterve 
 

2008. január 
 
2008. február 
A József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 
 
2008. március 11. (kedd)  8.30 óra 
A bizottság munkatervének elfogadása 
Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2007. évi munkájáról 
Beszámoló a Városi Könyvtár 2007. évi munkájáról 
 
2008. április 8. (kedd) 8.30 óra 
Pályázat kiírása közművelődési-közoktatási célú programok támogatására 
 
2008. május 6. (kedd) 8.30 óra 
 
2008. június 10. (kedd) 8.30 óra 
A közművelődési-közoktatási célú programok támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 
 
2008. július - augusztus –tanácskozási szünet 
 
2008. szeptember 9. (kedd) 8.30 óra 
Helyszíni bejárás az 1. sz. Óvodában 
Beszámoló az 1.sz. Óvoda 2007/2008-as tanévéről 
Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2007/2008-as tanévéről 
Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 
 
2008. október 7. (kedd) 8.30 óra 
Beszámoló a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
2007/20008-as tanévéről 
Beszámoló a Huzella Tivadar Általános Iskola 2007/2008-as tanévéről 
Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2007/2008-as tanévéről 
 
2008. november 4. (kedd) 8.30 óra 
A 2008/2009-es  középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
 
2008. december 2. (kedd) 8.30 óra 
Javaslat a bizottság 2009. évi munkatervére 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Sellyei Noémi elnök 
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2./ Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2007. évi munkájáról 
Nógrádi Gergely: a művelődési ház most kiosztott anyaga rendkívül jó. Javasolta, hogy a programok 
szervezőinek elérhetőségét is tegyék közzé, valamint minden hónapban szervezzenek egy családi 
napot. 
 
Szabó Imréné: az elérhetőségeket megadták.  
 
Mikesy György: elírás történt az intézmény nevében. 
 
Szabó Imréné: nyomdai hiba történt, ezért ezt a szóróanyagot ingyenesen kapták meg. A többi 
megrendelést már hibátlanul fogják teljesítik. 
 
Mikesy György: megkérdezte, hogy milyen nagyságú támogatást kapnak az önkormányzattól.  
 
Dr. Bognár László: a szünetben utánanéz az adatoknak.  
 
Farkas Márton: a beszámolót jónak tartotta. Véleménye szerint még színesíteni lehetne a 
programokat. Javasolta, hogy a határon túli művelődési intézményekkel is vegyék fel a kapcsolatot. 
Önálló szervezésben népdal-, és kórustalálkozókat szerveznének. Miután helyileg nem tudnak 
színházi előadást tartani, ezért jó lenne, ha a művelődési ház szervezne színházlátogatást. Az egyéni 
színházba menetel a közlekedés miatt problémás, sokan vennék igénybe a közös szervezésű, buszos 
színházlátogatást. Kirándulásokat is szervezhetnének. Kiállításokat lehetne rendezni a 
művészetoktatásban résztvevő gyermekek munkájából. 
 
Szabó Imréné: a néptánccsoport működtetésére pályázatot nyújtottak be. Ez a csoport a ruhák, 
csizmák miatt rendkívül költséges, az élőzene szintén drága. Bízik a pályázat elnyerésében. A 
színházjegyek árusítását a könyvtár vállalta magára. A kirándulások korábban működtek, a jó idő 
beköszöntével ezt újra megszervezik. A kiállítások folyamatosan működnek. A rajzszakkörük 
nemzetközi nagydíjakat is nyert. A munkákat a gyereknapon fogják kiállítani.  
 
Farkas Márton: táncház találkozóra gondolt. Javasolta, hogy a művészetoktatási intézménnyel is 
vegyék fel a kapcsolatot a néptáncos ruhák beszerzésével kapcsolatban. 
 
Kis-Simon László: a beérkező igények mellett az új igényeket is fel kellene kínálni a lakosságnak.  
 
Szabó Imréné: a pályázatokat általában tavasszal hirdetik meg, és a pályázati programok adott év 
végéig szólnak. Minden évben pályáznak, több fejlesztést sikerült pályázati támogatásból 
megvalósítani.  
 
Nógrádi Gergely: kevésnek tartja a közösségformáló programokat. Kérte, hogy szeptembertől az új 
igazgató pályázati koncepciója induljon el. 
 
Kis-Simon László: a 14-30 év közötti korosztálynak nincs megfelelő program.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a következő ülésen tegyenek javaslatot a művelődés jövőbeni 
koncepciójára. 
 
A bizottság 5  igen 1 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
16/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a József Attila Művelődési Ház 
2007. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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3./ Beszámoló a Városi Könyvtár 2007. évi munkájáról 
Szentgáliné Erőss Márta: a napirendi ponthoz egy prezentációval készült, mely bemutatásra került.  
 
Kis-Simon László: nem tudja mi az oka annak, hogy több mint 15 éve nem volt leltár. Ennek 
következtében az új vezető nem tudta, mit vesz át. Véleménye szerint a bizottság is hibázott, nem élt 
az ellenőrzés jogával.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: fizikailag nehéz volt az átvétel. 2008 az állománybővítés éve. Ezt az 
állományrevízió előzi meg, ezt követően tudnak csak leltározni. Az előző 2-3 könyvtárvezetőt terheli a 
felelősség, nem történt meg a korábbi ellenőrzés.  
 
Dr. Bognár László: a belső ellenőrzés feladata a dokumentációk ellenőrzése. Javasolta, hogy kérjék 
fel a polgármestert a vizsgálat megtételére. 
 
Farkas Márton: van-e kimutatás a könyvtárlátogatókról. Véleménye szerint az Ady Klub még mindig 
mostohatestvér. Van-e szoros kapcsolat az iskolák és a könyvtár között? Lehet-e tudni, hogy milyen 
jellegű igény van az iskolai könyvtárban nem található kiadványokról.  A közös színházlátogatást meg 
kellene szervezni.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: sikerült elérni, hogy az Ady Klub is megfelelő informatikai háttérrel 
rendelkezik. Az állománybővítés is maximálisan megtörtént, 3-4 olvasó kuckók alakítottak ki. Az iskolai 
igények közül elsősorban a szakirodalmat keresik, nem a kötelező olvasmányokat. A középiskolai 
réteg a legkisebb, a felsőoktatásban résztvevők is a szakirodalmat keresik. Budapest összes 
színházával kapcsolatban vannak, jó ötletnek tartotta a buszos színházlátogatást, melynek 
megvalósítására fognak törekedni.  
 
Mikesy György: a nyitva tartással kapcsolatban jó lenne a későbbi, akár az esti időpontot 
meghosszabbítani a reggeli nyitva tartás rovására. Az internettel kapcsolatban jó lenne a WIFI-t 
kialakítani.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: a fokozatosság elvének megfelelően lépésenként kívánják a hosszabb 
nyitva tartást megvalósítani. A WIFI kialakítása komoly kiadásokkal jár.  
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Városi Könyvtár 2007. évi munkájáról szóló beszámolót.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
 
4./ Oktatási intézmények beszámolója 2007/2008. I. félévéről 
Huzella Tivadar Általános Iskola 
Horváth Ferenc, a Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatója: az iskola honlapján megtalálható az 
utolsó 4 év beiskolázási adata. Ismertette a százalékos adatokat. A diákok közül mindenki 
továbbtanult. A legtöbb tanulójuk gimnáziumban, középiskolában folytatta tanulmányait.  
 
Nógrádi Gergely: tájékoztatást kért az iskola alapítványáról. 
 



 20 
 
 
Horváth Ferenc: az alapítvány vezetője fontolgatta a megszüntetést. Az alapítvány baráti társasággá 
alakul, mely alapján tovább folytathatják munkájukat az eredeti célok megvalósítása érdekében.  
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
18/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Huzella Tivadar Általános Iskola 
2007/2008. tanév I. félévéről szóló beszámolóját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Nógrádi Gergely: tragikus az iskola létszám. Van-e információ a sátortető beépítésével kapcsolatos 
pályázatról? 
 
Lukács Istvánné, a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója: a pályázatot első fordulóban elutasították. A pályázat elnyerése, a tetőtér beépítése a 
beázás miatt is fontos lenne.  
 
Nógrádi Gergely: a többi pályázat mellett ez a pályázat is rendkívül fontos.  
 
Sellyei Noémi: szükséges egy közoktatási koncepció mielőbbi kidolgozása. 
 
Lukács Istvánné: a régi tornacsarnok nyílászárói rendkívül rossz állapotban vannak, a múlt heti vihar 
alkalmával is beáztak. Kérte, hogy a megoldásban legyenek segítségére. A nyári melegben a szóban 
forgó ablakok nem nyithatók.  
 
Mikesy György: a régi tervezésnél az építési tervet lapos tetővel fogadták el, ami nem vált be. Mit tett 
a megoldás érdekében az önkormányzat? 
 
Nógrádi Gergely: az önkormányzatnak azonnali megoldást kell találnia. Van-e vis major keret? 
 
Kis-Simon László: a sajátos nevelési igényű tanulók szakértői vélemény alapján kerültek minősítésre? 
 
Lukács Istvánné: igen. A belső ellenőr vizsgálta a dokumentációkat. A tanulói létszámnak közel a fele 
jogosult ingyenes tankönyvre. Az adatokból következik, hogy a tantestület kíváló munkával éri el az 
eredményeket.  
 
Kis-Simon László: a sajátos nevelésű gyermekek szakértői véleménye alapján lehet a kétszeres, 
háromszoros finanszírozást igényelni.  
 
Lukács Istvánné: az önkormányzat támogatásával sikerült újabb magántanuló oktatását felvállalni.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője: ezek a gyerekek az intézménye által 
ellátásban részesülnek.  
 
Farkas Márton: a minőségi tanításban szerepe van az osztálylétszámnak. Hogyan oldják meg a 
csoportbontásokat? 
 
Lukács Istvánné: az osztályok csoportbontásban a kisebb termekben kerülnek elhelyezésre.  
Az iskolaotthon és a napközi összevonását nem lehet megoldani.  
 
Nógrádi Gergely: az önkormányzatnak nem lesz továbbra sem kerete az iskola 
bővítésére.  Milyen megoldást tud a létszámproblémákra? 
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Lukács Istvánné: volt már az iskolának nagyobb létszáma is. Eddig sikerült a problémákat megoldani. 
A lakópark teljes beépítését követően már nem fogják tudni megoldani további tanulók felvételét.  
 
Kis-Simon László: az iskoláknak milyen információik vannak a beiratkozással kapcsolatban? Milyen 
elvárásaik vannak az óvodásokkal kapcsolatban? 
 
Lukács Istvánné: mindkét iskola jó kapcsolatban van az óvodákkal. Folyamatosan tartják a 
kapcsolatot. A létszámokról még nincs adat, mert nem tudják, hogy mennyi gyermeket tartanak vissza 
az óvodák.  
 
Horváth Ferenc: minden évben megkapják a jegyzőtől az iskoláskorúak névsorát. Az nem lehet 
pontosan tudni, hogy hová fogják beíratni a gyermekeket. Az idén kísérletet tettek az iskolához 
szoktató ovis programra. Erre szombat délelőttönként került sor és nagy volt az érdeklődők száma.  
 
Dr. Kármán Gábor: az osztálylétszámokkal kapcsolatban, a tájékoztatások alapján kiderült, hogy a 
maximális csoportlétszámot is túllépték. A dokumentációk benyújtásához a szülői munkaközösség 
hozzájárulása is kell.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot.  
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

19/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elfogadta a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

2007/2008. tanév I. félévéről szóló beszámolóját.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Sellyei Noémi határozati javaslata: kérjék fel a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy 
a beázás megszüntetésére mielőbbi biztosítson anyagi forrást. 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

20/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy  

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény régi tornaterem 
beázásának megszüntetésére mielőbb biztosítson pénzügyi fedezetet.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
Sellyei Noémi határozati javaslata: állítsanak fel egy munkacsoportot az iskola létszámproblémák 
megoldására, melyet ő koordinálna.  
 
 
 
 
 
 



 22 
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

az iskolai létszámproblémák megoldására munkacsoportot hoz létre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
Lukács Istvánné: korábban tájékoztatást kaptak a várható gyermeklétszámokról.  
 
Sellyei Noémi: ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
 
 
5./ Oktatási intézmények tantárgyfelosztása 
 - Huzella Tivadar Általános Iskola 
 - Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztéseket.  
 
A  bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Huzella Tivadar Általános Iskola 
2007/2008. tanév  tantárgyfelosztását.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
2007/2008. tanév  tantárgyfelosztását.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
6./ Oktatási intézmények minőségirányítási programja 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Kármán Gábor: javasolta a módosított minőségirányítási program elfogadását.  
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A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Huzella Tivadar Általános Iskola 
módosított minőségirányítási programját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
módosított minőségirányítási programját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
7./ Tájékoztató a sajátos nevelési igényű gyermekek számáról 
Mikesy György: az óvodák tájékoztatása nem szerepel az anyagban. Kérte, hogy a többlet normatívák 
különbözetéből kimutatható legyen a szakemberek igénybevétele, és az erre a célra utalt normatíva 
ne kerüljön a központi keretben. Az iskola igazgatók a költségvetési terv elkészítésekor megjelölik a 
normatívákat. Külön csoportban szerepel a magasabb normatívák megigénylése. Több intézményben 
elhangzott, hogy a személyi, tárgyi feltételeket nem tudják biztosítani. Az önkormányzat felelőssége, 
hogy az elkülönített keretet kizárólag erre a célra fordítsa.  
 
 
Nógrádi Gergely elment.  
 
 
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a sajátos nevelési igényű gyermekek számáról szóló tájékoztatót. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Mikesy György: nem találta elfogadhatónak a döntést. Kérte, hogy a sajátos nevelésű gyermekek 
utáni normatívát elkülönítve kezeljék, és ezt személyi feltételek biztosítására fordítsák.  
 
Sellyei Noémi: megvizsgálják a lehetőséget. 
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Kis-Simon László: megköszönte az intézmények munkáját.  
 
 
 
8./ Tájékoztató az eNyelviskoláról 
Marlók Zoltán: bemutatta Magyarország első akkreditált on-line nyelviskolai programját. A honlapjukon 
videót, illetve ingyenes nyelvleckét lehet letölteni. Megállapodás alapján a lakosságnak 10 %-os 
kedvezménnyel, az iskoláknak ingyenesen tudják biztosítani az oktatást. Az együttműködési 
megállapodás megkötéséhez a bizottság elvi hozzájárulását kérte. A megállapodást a polgármester 
írhatja alá. Bemutatta az internetes on-line programot, melyet megállapodás alapján 1 évig 
ingyenesen biztosítanának.  
 
Lukács Istvánné: az 1 év letelte után mennyiben kerül a program? 
 
Marlók Zoltán: az első év leteltét követően újabb 1 évre lehet kötni a megállapodást.  
 
Horváth Ferenc: az iskolák részéről több kérdésre is választ várnak. Javasolta, hogy közvetlenül 
vegyék fel egymással a kapcsolatot.  
 
Barkóczi Gábor: megkérdezte, hogy ki akkreditálta a programot.  
 
Marlók Zoltán: erre nem tudott pontos választ adni.  
 
Barkóczi Gábor: nyelvvizsgára történő felkészítésre alkalmas-e a program? 
 
Marlók Zoltán: igen.  
 
Barkóczi Gábor: a 10 %-os kedvezmény mire vonatkozik. 
 
Marlók Zoltán: az önkormányzat közvetítő lehet a lakosság felé, a 10 %-os kedvezményt a lakosság 
részére nyújtanák. Az iskolák részére ingyen biztosítják a programot.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: az önkormányzatnak mennyibe kerül a program? 
 
Marlók Zoltán: az önkormányzat intézményei részére ingyenes, a lakosságnak fizetős. Az összeget 
utólag kell fizetni.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: az akkreditáció alapján van-e joguk nyelvvizsgáztatni? 
 
Marlók Zoltán: euro nyelvvizsgára van lehetőségük. Erre akár kihelyezett helyszínen is sor kerülhet.  
 
Sellyei Noémi: van-e lehetőség a polgármesteri hivatal munkatársai részére térítésmentes 
programhoz hozzájutásra?  A cég készített egy együttműködési megállapodást pályázatírásra. 
Javasolta, hogy a pályázatra kérjék fel a céget.  
 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé együttműködési megállapodás kötését 
az Anwalen Consulting Kft.-vel uniós és hazai fejlesztési pályázati források elnyerésére.  

 
(együttműködési megállapodás  mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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9./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 - Közművelődési és Oktatási Bizottság hatáskörének kiegészítése 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testülettől szakirányú feladatok átvállalása történik.  
 
Dr. Kármán Gábor: a döntéshozatal meggyorsítása a céljuk.  
 
Dr. Bognár László: a váci önkormányzat segítségét vették igénybe. Véleménye szerint a többi szakmai 
bizottság hatáskörét is bővíteni kellene.  
 
Mikesy György: a könyvtár beszámolójakor elhangzott, hogy nem történt ellenőrzés az elmúlt 10-15 
évben.  
 
Sellyei Noémi: a hivatal belső ellenőre végezhet ellenőrzést. A bizottság felkérheti az ellenőrt.  
 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

28/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 
Rendelet-tervezet 

 
Göd Város Önkormányzatának  …../2008 (III. 27.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004 (III.17.) rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 5. számú mellékletének a Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és hatásköreire 
vonatkozó rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„A Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörei 
 

1./ A Közművelődési és Oktatási Bizottság közreműködik az önkormányzat oktatással, 
közművelődéssel, közgyűjteménnyel, kultúrával és köztájékoztatással (a helyi TV, rádió, újság, 
honlap, önkormányzati tájékoztató, stb.) kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.  
 
2./ Figyelemmel kíséri az óvodai és iskolai oktatási és nevelési tevékenységet, ezekkel kapcsolatban 
véleményeket és javaslatokat fogalmaz meg. 
 
3./ Figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatás, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek 
személyi és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása 
érdekében. 
 
4./Véleményezi az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények 
vezetői álláshelyére kiírt pályázatokat, valamint javaslatot tesz az intézményvezető személyére. 
 
5./ Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények alapító okiratát, módosítását, és Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
6./ Jóváhagyja az oktatási intézmények közoktatási feladatokkal összefüggő szakmai dokumentumait, 
így különösen a pedagógiai programjait, nevelési programjait, minőségirányítási programjait, 
esélyegyenlőségi terveit, tantárgyfelosztásait, beszámolóit. 
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7./ Javaslatot tesz az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges 
önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -
fejlesztési terv (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elkészítésére. 
 
8./ Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő 
kulturális és művészeti tevékenységeket. 
 
9./ A megfelelő bizottságokkal (Sportbizottság, Szociális Bizottság), az oktatási-nevelési és 
közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel együttműködve kidolgozza a város gyermek- és 
ifjúságpolitikáját, és rendszeresen javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítására. 
 
10./ Kidolgozza és aktualizálja a város közép és hosszú távú közművelődési koncepcióját. 
 
11./ Kezdeményezi a fenntartói oktatás-szervezéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat. 
 
12./ Dönt a középiskolai ösztöndíjrendszer pályázati feltételeiről és a beérkezett pályázatokról. 
 
13./ Önkormányzati közművelődési pályázatokat ír ki, meghatározza azok feltételeit, dönt a beérkezett 
pályázatokról. 
 
14./ Dönt a fenntartói határozatokhoz kötött pályázatok  benyújtásáról. 
 
15./ Javaslatot tesz a helyi köztájékoztatási alapelvekre, annak intézményrendszeri kialakítására, 
működtetésére, fejlesztésére. Érvényt szerez a közszolgálatiság és a sajtószabadság kettős, 
egymással összefüggő elveinek, a pártatlan és semleges tájékoztatás szellemében. Fellép minden 
ezek megsértésére irányuló törekvés ellen. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsággal 
együttműködve javaslatot tesz a zavartalan és folyamatos pénzügyi háttér biztosítására. 
 
16./ Együttműködik a Sportbizottsággal a lakosság testedzési és turisztikai célkitűzéseinek 
megvalósításában, a lakóterületi és közösségi sportesemények szervezésében, rendezésében, 
különös tekintettel a város oktatási intézményeiben tanuló fiatalok sportolási lehetőségeinek 
fejlesztésére. 
 
17./ Támogatja a Sportbizottság minden olyan kezdeményezését, amelyek a testedzési és sportolási 
igények kielégítésére sportlétesítmények építését, fenntartását és fejlesztését szolgálják. A 
Sportbizottsággal együttműködve minden esetben megvizsgálja a komplex (több funkciójú) oktatási és 
sportlétesítmények kialakításának a lehetőségét. A megvalósításra a Sportbizottsággal közös 
javaslatot terjesztenek be a képviselő-testület elé. 
 
18./ Figyelemmel kíséri az ifjúság egészségi állapotát és az azt veszélyeztető tényezőket. A káros 
hatások megelőzése vagy csökkentése érdekében intézkedéseket javasol. 
 
19./ Meghatározza a kötelező felvételt biztosító óvodák és általános iskolák körzethatárait és beíratási 
időpontjait. 
  
20./ Engedélyezi a tanítási szünetek áthelyezését, a közművelődési intézmények eseti zárva tartását.  
 
21./ Engedélyezi az óvodai csoportok és iskolai osztályok tanév közben keletkezett maximális 
létszámtól való eltérését.  
 

2.§ 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József  jegyző 
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10./ Fóti Waldorf Iskola együttműködési szándéka 
Dr. Bognár László: javasolta, hogy a testület hozzon végleges döntést.  
 
Sellyei Noémi: az iskola csak a kivitelezést, vagy az azzal járó költségeket is vállalja-e? 
 
Waldorf Iskola képviselője: pályázat útján próbálnak támogatást szerezni az új iskola építéséhez. Az 
építési ingatlan megszerzését követően nagyobb eséllyel tudnak pályázni.  
 
Kis-Simon László: a szóban forgó ingatlan kisajátítása komoly anyagi, közel 50 mFt-os kiadást 
jelentene. Az összeggel az önkormányzat saját beruházásként tudna fejleszteni. A demográfiai 
bummot követően az önkormányzat nagyobb intézményi területekkel fog rendelkezni.  
 
Mikesy György: az anyagban a Fácános Fogadó átalakítása szerepel. Ezt az intézményt az 
önkormányzat már bérbe adta.  
 
Dr. Bognár László: az önkormányzat 1 évre adta bérbe a Baptista Szeretetszolgálatnak az ingatlant. A 
Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot a későbbi hasznosításra.  
 
Farkas Márton: meddig maradhatnak Fóton? Mi történik a fóti gyerekekkel? 
 
Csomó Ágnes: eddig is bejárnak a gyermekek, akiket akár iskolabusszal is szállíthatnak.  
 
Kis-Simon László: a korábbi megbeszélések alkalmával arról volt szó, hogy az önkormányzatnak nem 
merül fel kiadása. 
 
Csomó Ágnes: rövidtávon valóban kiadásokkal jár, hosszabb távon kedvező lehet a megállapodás.  
 
Mikesy György: a Közművelődési és Oktatási Bizottság már korábban célul tűzte a gimnázium 
kialakítását.  
 
Dr. Bognár László: a végső döntést a Képviselő-testület hozza. A bizottságoknak kell megvizsgálnia, 
hogy tudnak-e területet biztosítani.  
 
Sellyei Noémi: megkérdezte a bizottságot, kívánnak-e együttműködni a Fóti Waldorf Iskolával.  
 
A bizottság 2 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
29/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

nem kíván együttműködési megállapodást kötni a Fóti Waldorf Iskolával.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
11./ Tájékoztató a Németh László emléktábla elhelyezéséről 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2008.(III. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

tudomásul vette a Németh László emléktábla elhelyezését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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12./ Egyebek 
Lukács Istvánné: támogatási kérelmet nyújtott be a bizottság a Németh László napok 
megrendezésére.  
 
Sellyei Noémi: a bizottság a következő ülésen dönt a támogatási kérelmekről. Ismertette a 
magántanulók tanulmányi előmenetelét. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Civil Tanács delegáltja, 
Varga Attila hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a délelőtti bizottsági üléseken.  
 

 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 

Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 
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