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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. december 23-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  5  igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ József Attila Művelődési Ház alapító okiratának és SZMSZ-nek módosítása 
         Előterjesztő: Sellyei Noémi elnök    
 
2./ Németh László Általános Iskola pedagógiai program, alapító okirat,    
     osztálylétszámok jóváhagyása 
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző    
 
3./ Huzella Tivadar Általános Iskola osztálylétszámok jóváhagyása 
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző    
 
4./ Óvodai csoportlétszámok   
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző    
 
5./ Kastély Központi Óvoda nevelési programja 
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző    
 
6./ Iskolai és óvodai  kötelező feladatellátási körzetek meghatározása 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző    
 
7./ A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2009. évi munkaterve 

Előterjesztő: Sellyei Noémi elnök  
   
Egyebek 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ József Attila Művelődési Ház alapító okiratának és SZMSZ-nek módosítása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.   
 
Mikesy György: technikai kérdése, hogy az anyag miért csak a hivatalban tekinthető meg. 
 
Sellyei Noémi: az anyag mennyisége nem teszi lehetővé, hogy ezt elektronikusan küldjék ki.  
 
Szaszovszky Olga: az anyag olyan terjedelmű, hogy e-mailben nem tudja kiküldeni.  
 
A  bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 



 131 
 
 

 
100/2008.(XII. 23. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Közművelődési és 

Oktatási Bizottság 
jóváhagyja a József Attila Művelődési Ház alapító okiratának 

 és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
 

(mellékletben: Alapító Okirat és SZMSZ) 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző, 
                  Intézményvezető 
 
 
 
2./ Németh László Általános Iskola pedagógiai program, alapító okirat, osztálylétszámok    
    jóváhagyása 
Sellyei Noémi ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

101/2008 (XII.23.) KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében 
a Közművelődési és Oktatási Bizottság jóváhagyja a  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

művészetoktatási intézmény pedagógiai programját a melléklet szerint. 
 

(mellékletben: pedagógiai program) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző,  
                 Intézményvezető 
 
 
Dr. Nagy Atilla: elmondta, hogy csoportlétszám túllépést a fenntartó már nem engedélyezhet és felhívta a 
figyelmet a relatív csoportlétszám túllépésre. 
 
Mikesy György: 2004-es tv. írta elő, hogy az alapító okiratot módosítani kell. Nem csak az 
osztálylétszámokat, hanem az iskolai össztanulók számát is rögzíteni kell. 
 
Bajkó Ildikó: 822 fő az iskola tanulói létszáma. 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2008 (XII.23.) KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében  
a Közművelődési és Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a   

Németh László Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okiratában 
megállapítja az intézményben ellátható tanulók maximális számát, pontosítja az intézményi 

étkeztetés időbeni ellátási feladatait, részletezi az ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek körét 
fogyatékosságuk, sajátosságaik tételes felsorolásával, beilleszti az iskolai könyvtári feladatokat és 

pontosítja a hatályos TEÁOR számokat  
a melléklet szerint. 
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A Közművelődési és Oktatási Bizottság jóváhagyja a 

Németh László Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény 
alapító okiratának módosítását.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítással járó feladatok végrehajtásáról. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző,  
                 Intézményvezető 
 
 
Mikesy György: a sajátos nevelésű tanulók szerepelnek-e az alapító okiratban? 
 
 
  
Dr. Nagy Atilla: nem csak a Huzella iskola, hanem a többi intézmény maximális csoportlétszámát  
is engedélyeztetni kell.  
 
 
3./ Huzella Tivadar Általános Iskola osztálylétszámok jóváhagyása 
4./ Óvodai csoportlétszámok   
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést.  
 
Szabó Zsófia: a négyzetméterek nem minden esetben fedik le a létszámot.  
 
Dr. Nagy Atilla: ez a relatív létszám.  
 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

103/2008 (XII.23.) KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében 
a Közművelődési és Oktatási bizottság úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal felé, a 

gödi közoktatási intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  3. sz. 
mellékletének I. részében meghatározott maximális osztály (csoport) létszámok túllépésének 

engedélyezésére a 2008/2009 tanévben az alábbi bontásban: 
 
- a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5 alsó  
tagozatos osztályánál előállt 9 fő létszámtúllépés, 
 
- a Huzella Tivadar Általános Iskola számára 9 alsó tagozatos osztályánál előállt 23 fő  
  létszámtúllépés, 
 
- az 1.sz. Óvoda számára 4 csoportjánál előállt 7 fő létszámtúllépés, 
 
- valamint a Kastély Központi óvoda 5 csoportjánál előállt 15 fő létszámtúllépés  

 
engedélyezése tárgyában. 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzat jegyzőjét hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
engedélyezési eljárás megindításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
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5./ Kastély Központi Óvoda nevelési programja 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2008 (XII.23.) KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében 
a Közművelődési és Oktatási Bizottság jóváhagyja a  Kastély Központi Óvoda nevelési programját a 

melléklet szerint. 
 

(mellékletben: nevelési program) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, 
               Intézményvezető 
 
 
 
 
6./ Iskolai és óvodai  kötelező feladatellátási körzetek meghatározása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően lettek kialakítva a 
körzetek. 
 
Mikesy György: hogyan érvényesül a szabad iskolaválasztás. 
 
Dr. Nagy Atilla: férőhely hiánya miatt előfordulhat, hogy csak a körzetnek megfelelően kötelező felvenni a 
gyermeket. 
 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2008 (XII.23.) KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében 
a Kulturális és Oktatási Bizottság úgy dönt, hogy a következőképpen állapítja meg az óvodai és 

általános iskolai kötelező felvételt biztosító körzeteit. 
 

I. Óvodai szakfeladat: 
1. körzet (Ellátásért felelős: 1. sz. Óvoda) Göd közigazgatási bel- és külterületének 

a következő határvonaltól északra, illetve keletre eső része: Duna folyam – Ilka-
patak torkolat - Köztársaság utca  – Bp-Vác vasútvonal – Golfpálya határa – 
Rómaiak útja – majd innen a külterületen keresztül egyenes vonalban délkeleti 
(135°) irányban a közigazgatási határig. 

2. körzet (ellátásért felelős: Kastély Központi Óvoda) az 1. pontban meghatározott 
vonaltól délre, illetve nyugatra eső kül- és belterületi részek. 

 
II. Általános iskolai szakfeladat: 

1. körzet (ellátásért felelős: Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény) Göd közigazgatási bel- és külterületének a 
következő határvonaltól északra, illetve keletre eső része: Duna folyam – Határ 
utca – Karajos patak – Bp-Vác vasútvonal – Golfpálya határa – Rómaiak útja – 
majd innen a külterületen keresztül egyenes vonalban délkeleti (135°) irányban a 
közigazgatási határig. 

2. körzet (ellátásért felelős: Huzella Tivadar Általános Iskola) az 1. pontban 
meghatározott vonaltól délre, illetve nyugatra eső kül- és belterületi részek. 

3. körzet (ellátásért felelős: Verőcei Géza fejedelem Református Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde Gödi Tagintézménye) Göd egész közigazgatási területe 
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Kijelenti, hogy mivel az intézményrendszer előtt nem ismert gödi illetőségű halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, ezért a körzethatárok kialakításánál nem kellett alkalmazni az erre vonatkozó 
szabályokat. 
 
Felkéri a jegyzőt a kötelező felvételi körzetek közzétételére, az intézményvezetőket annak 
alkalmazására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Szinay József jegyző, 
                Intézményvezetők 
 
 
 
 
7./ A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2009. évi munkaterve 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
  
Farkas Márton: mikor tudják meg, hogy milyen napirendi pontokat fognak tárgyalni? 
 
Sellyei Noémi: az ülés előtt egy héttel kell leadni a bizottságokhoz az előterjesztéseket.  
 
Mikesy György: nem csak városi ünnepségek, hanem rendezvényekről is szó van. Azokról mikor fognak 
tárgyalni? 
 
Sellyei Noémi: a januári ülésen.  
 
Mikesy György: az Inside TV-vel kapcsolatban kaptak-e értesítést az elmaradt adásokról? Javasolta, hogy 
tárgyaljanak a kábeltelevízióról és vizsgálják meg, hogy a kötelezettségüket teljesítették-e? 
 
Sellyei Noémi: folyamatban van a szerződésekben foglaltak vizsgálata. 
 
Dr. Bognár László: az Inside TV ellen csődeljárás folyik, a Royal-Médiával vannak kapcsolatban. Javasolta, 
hogy erről majd zárt ülésen tárgyaljanak.  
 
Farkas Márton: tudomása szerint az Inside TV-vel kötött szerződés lejárt. 
 
Sellyei Noémi: tudomása szerint módosították, esetleg meghosszabbították a szerződést.  
 
Mikesy György: még a Képviselő-testület sem tudja pontosan, hogy mi történt. 
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy az áprilisi ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a kábeltelevízió ügyét. 
 
Mikesy György: javasolta, hogy júniusban a Gödi Körképet is vizsgálják meg. Évről-évre meg kellene 
vizsgálni a médiát is, nem csak az intézményeket. Véleménye szerint be kell számoltatni a főszerkesztőt.  
 
Kis-Simon László: javasolta, hogy vegyék előbbre a kábeltelevízió ügyét.  
 
Sellyei Noémi: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság vizsgálatával párhuzamosan folyik a vizsgálat.  
Javasolta, hogy a munkatervet a kiegészítésekkel együtt fogadják el.  
 
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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106/2008.(XII. 23. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elfogadja a bizottság 2009. évi munkatervét, az alábbiak szerint:  

 
2009. január 13. (kedd ) 8.30 órakor 
Városi ünnepségek meghatározása 
Beszámoló a bizottság 2008. évi munkájáról 
 
2009. február 10. (kedd ) 8.30 órakor 
 
2009. március 10. (kedd ) 8.30 órakor  
 
2009. április 7. (kedd ) 8.30 órakor 
Helyi kábeltelevízió működésének felülvizsgálata 
 
2009. május 5. (kedd ) 8.30 órakor 
 
2009. június 9. (kedd ) 8.30 órakor  
Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévéről 
Gödi Körkép működésének felülvizsgálata 
 
2009. július - augusztus –tanácskozási szünet 
 
2009. szeptember 8. (kedd ) 8.30 órakor  
Beszámoló az 1.sz. Óvoda 2007/2008-as tanévéről 
Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2007/2008-as tanévéről 
Beszámoló a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  2007/20008-
as tanévéről 
Beszámoló a Huzella Tivadar Általános Iskola 2007/2008-as tanévéről 
Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 
 
2009. október 6. (kedd ) 8.30 órakor  
 
2009. november 10. (kedd ) 8.30 órakor  
A 2009/2010-es  középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
 
2009. december 8. (kedd ) 8.30 órakor 
Javaslat a bizottság 2010. évi munkatervére 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Sellyei Noémi elnök 
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Egyebek 
 
 
Dr. Bognár László: a bizottság állásfoglalását kérte a jövő évi ünnepségekről. Az önkormányzatnak kevés 
pénze van, de a 10 éves évfordulóra komoly műsorral kell készülni.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy januárban, a városi ünnepségek napirendi ponttal együtt tárgyaljanak a 
rendezvényekről.  
 
Farkas Márton: lehet-e tudni, hogy melyik iskola szerepel majd a Magyar Kultúra Napján? 
 
Szabó Zsófia: az óvodák váltják egymást a műsorral. 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Sellyei Noémi, a bizottság elnöke megköszönte a bizottsági tagoknak 
és az intézményeknek az éves munkáját, boldog békés karácsonyi ünnepeket kívánt és a bizottság zárt 
ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 

 
 
 


	Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga

