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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009. május 12-i 

ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:               KOB rendes ülése 
 
 
Csányi József, a bizottság alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
elnök asszony nem tud részt venni az ülésen. Megállapította a határozat képességet és az ülést 
megnyitotta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság 1 millió Ft-os 
többlettámogatást kapott pályázatok elbírálására. Javasolta, hogy a támogatási kérelmekről a 
következő ülésen tárgyaljanak. 
 
Mikesy György: az előző ülésen kérte, hogy tárgyaljanak a Gödi Körképről. Az észrevételeit e-mailben 
megküldte. A kiegészítő anyagot a meghívó mellé kívánta csatolni.  
 
Csányi József: az anyagot nem ő állította össze, de kérte, hogy a következő ülés napirendi pontjaihoz 
az anyagot még a meghívó kiküldése előtt adja el. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett 
napirendi pontokat. 
 
A bizottság  5 igen 1 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
 
1./ Városi Könyvtár beszámolója a 2008. évi működésről 
 Előterjesztő: Szentgáliné Erőss Márta könyvtárvezető 
 
2./ Huzella Tivadar Általános Iskola pedagógiai programja       
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
3./ Alapító okiratok felülvizsgálata        
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4./ Egyebek 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Városi Könyvtár beszámolója a 2008. évi működésről 
Farkas Márton: milyen jellegű irodalmat keresnek az olvasók, és általában milyen korúak veszik 
igénybe a könyvtár szolgáltatásait? Milyen rendezvényeket támogat a könyvtár? A CD/DVD 
kölcsönzéséről kért tájékoztatást.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: a nyaraló szezont nem számítva első helyen a szépirodalom, klasszikus 
szépirodalom és a szórakoztató irodalom szerepel. Nyáron ez a helyzet megváltozik, visszahúzódik a 
szakirodalom, kötelező irodalom. Napszakonként változik a látogatók életkora. A CD/DVD lemez 
kölcsönzése kedvező áron történik. A város lakossága nagyon rendes, 99 %-ban kapják vissza a 
lemezeket. A rendezvényeiket a könyvtár dolgozói szervezik, saját szellemi és anyagi tőkével.  
 
Farkas Márton: örömmel venné, ha az író-olvasótalálkozókra nagyobb hangsúlyt fektetnének. 
 
Szentgáliné Erőss Márta: évenként 3-4 alkalommal rendeznek író-olvasótalálkozót.  
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Kis-Simon László: az állomány fejlesztéséről kért tájékoztatást. A leltárról már tavaly is beszéltek. 
Akkor arról kaptak tájékoztatást, hogy 12 éve nem történt leltár a könyvtárban, és jelenleg 80 %-os a 
feldolgozás. Véleménye szerint a könyvtár munkatársai mindent megtesznek a lakossági igények 
kielégítésére.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: jelenleg nincs rájuk vonatkozó pályázat. A leltározás során már csak 10 %-
ot kell feldolgozni. Ősszel az olvasói vonalkódra történő átállás van hátra. A könyvtár profiljába 
elsősorban az író-olvasótalálkozó illik, előfordulhat, hogy az egyéb rendezvényeket szűkíteni kell.  
 
Kis-Simon László: milyen a kapcsolatuk a művelődési házzal? 
 
Szentgáliné Erőss Márta: véleménye szerint jó a kapcsolatuk, de a programok összehangolására van 
szükség. 
 
Csányi József: a könyvtár bejegyzett-e az országos nyilvántartásba? 
 
Szentgáliné Erőss Márta: igen.  
 
Dr. Bognár László: a Püski Könyvkiadó megkereste azzal, hogy a könyvtár részére ingyenesen 
biztosítja a kiadványaikat.  
 
Mikesy György: mennyire kötelező, hogy új épületbe költözzenek? 
 
Szentgáliné Erőss Márta: javaslat, hogy új épületbe kerüljenek, ahol már kötelező méretű területet 
kellene biztosítani.  
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
18/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadja a Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
 
2./ Huzella Tivadar Általános Iskola pedagógiai programja       
Gombos Péter: a fenntartó miért nem biztosítja a teljes idejű gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst? 
Véleménye szerint erre igény lenne.  
 
Horváth Ferenc: a város minden évben szűkíti az intézmények költségvetését, annak ellenére, hogy 
az intézmények folyamatosan fejlődnek, a létszámok növekednek. A gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelős alkalmazása nem kötelező, a fennmaradó időben tanítói feladatot lát el a kolléga. 
Természetesen az ideális állapot egy teljes állású ifjúságvédelmi felelős, valamint szabadidő szervező 
foglalkoztatása lenne. 
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Huzella Tivadar Általános Iskola pedagógiai programját.  
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
       Horváth Ferenc igazgató 
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Mikesy György: sajnálta, hogy a képviselőtestület csak 1 millió forint emelést támogatott, és hogy a 
bizottság tagjai rajta kívül nem szavazták meg a 2 mFt-os keretemelést.  
 
 
 
3./ Alapító okiratok felülvizsgálata        
Dr. Nagy Atilla: a jogszabály szerint az alapító okiratokat felül kell vizsgálni. A módosítás elsősorban 
technikai változtatásokkal jár. Javasolta, hogy az előterjesztésről a Képviselőtestület döntsön. Az 
egyik változtatás az 1.sz. Óvoda elnevezése – Kincsem Óvodára. Az 1.sz. Óvoda komolyan mérlegeli, 
hogy a sajátos nevelésű igényű gyermekeket felvállalná. Erről érdemben csak később döntenének, de 
a tervek között szerepel. Ez később össztelepülési feladatellátást jelentene, de elsősorban férőhely 
problémák miatt erről csak később döntenének.  
 
 
A bizottság   6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

20/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
javasolja az 1. sz. Óvoda nevéül a „Kincsem Óvoda” név felvételét.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
                  Szabó Zsófia óvodavezető  

 
 
 
Dr. Nagy Atilla: a Huzella Iskola esetében, amennyiben kéttannyelvű iskoláról van szó, akkor idegen 
nyelven is fel kell tüntetni az iskola megnevezését.  
 
Horváth Ferenc: az alsó tagozatban a német nyelv van nagyobb arányban, a felső tagozatban nincs 
német kéttannyelvű képzés, csak angol nyelvből.  
 
Mikesy György: a javaslat nem aktuális, tudomása szerint nyelvoktatás van, nem idegen nyelven 
történő oktatás.  
 
Farkas Márton: mit jelent a kéttannyelvű oktatás, és mi az idegen nyelv oktatás? 
 
Mikesy György: az idegen nyelv mellett más tantárgyakat is idegen nyelven tanítanak.  
 
Horváth Ferenc: előírás alapján minimum 3 tantárgyat kell idegen nyelven tanítani, illetve ez 
százalékos arányban is elő van írva. Ez egy viszonylag rugalmas rendszer.  
 
Mikesy György: amennyiben kéttannyelvű iskola, akkor kötelező az iskola elnevezésében feltüntetni.  
 
Dr. Nagy Atilla: ez nem kötelező, inkább reklám jellegű.  
 
Csányi József: szükséges-e az iskola idegennyelvű elnevezése. 
 
Mikesy György: jogszabály alapján erre szükség van.  
 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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21/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Huzella Tuivadar Általános Iskola angol nyelvű elnevezéséül  
a Huzella Tivadar General School név felvételét. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
                  Horváth Ferenc igazgató 

 
 
Mikesy György: van még egy javaslat, az iskolaotthonra vonatkozóan.  
 
 
Szabó Csaba kiment.  
 
 
Mikesy György: a javaslatot az iskola igazgatója nyújtsa be, mert véleménye szerint ilyen formában 
nem fogadható el.  
 
Horváth Ferenc: a kiscsoportos foglalkozás, iskolaotthonos foglalkoztatás már volt, csak az alapító 
okiratban nem szerepelt., és ez nem újdonság. Az iskolaotthonos foglalkozás az alsó tagozaton folyik, 
közel 30 éve. A hagyományokra való tekintettel javasolta, hogy vegyék be az alapító okiratba.  
 
 
Szabó Csaba visszajött.  
 
 
Horváth Ferenc: egy könyvtár ellenőrzés során derült ki, hogy az alapító okiratban az iskolakönyvtárt 
is fel kell tüntetni. Az iskolaotthonos foglalkoztatás nem jelent plusz költséget, a feladatot eddig is 
ellátták, a legálissá tétele szükséges.  
 
Lukács Istvánné: az ő iskolájukban is van iskolaotthonos foglalkoztatás. Iskolakönyvtár szintén 
mindkét iskolában van. Véleménye szerint együttesen kell az iskolák alapító okiratát módosítani.  
 
Mikesy György: az alapító okiratban csak a szükséges adatokat kell feltüntetni, a módszertan 
alkalmazását a pedagógiai programban kell rögzíteni.  
 
Csányi József: miután az anyag nincs megfelelően előkészítve, kérte, hogy a következő ülésen 
tárgyaljanak az előterjesztésről.  
 
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal a következő bizottsági ülésen folytatja a 
napirendi pont tárgyalását.  
 

 
 
4./ Egyebek 
Szabó Zsófia: a nyári gyermeklétszámokra vonatkozóan kérik a bizottság állásfoglalását a gyesen, 
gyeden lévő szülők gyermekeire vonatkozóan.  
 
Dr. Bognár László: erre minden évben szükség van. Kérik a szülőket, hogy a gyermekeket a nyári 
szünetben tartsák otthon, mert csak így tudják a kollégáknak a nyári szabadságokat kiadni.  
 
Karaszek Ernőné: a kihelyezett óvodákban lévő gyermekekről kér állásfoglalást, mert május 31-vel 
megszűnik az ellátásuk.  
 
Csányi József javasolta, hogy támogassák az óvodavezető kérését.  
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Mikesy György: a testületi ülésen erről döntöttek.  
 
Dr. Nagy Atilla: a testület a felvételi sorrendről döntött.  
 
Kis-Simon László: a felvételi szempontokat kellene érvényesíteni.  
 
Szabó Zsófia: a felvételi szempontok nem erre vonatkoznak.  
 
Csányi József: javasolta, hogy a tavalyi szempontoknak megfelelőn döntsenek.  
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  

 
arról döntött, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákban  
a főállású anyák, GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküli szülők 

2009. május 31- augusztus 31. között 
 kötelesek gyermekeik ellátásáról gondoskodni.  

 
 

Határidő: 2009. augusztus 31.  
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
      óvodavezetők 
 
 
 
Farkas Márton: mi a helyzet az óvodaépítéssel kapcsolatban? 
 
Dr. Bognár László: az elnök asszony készült ebből a témából. Az építészkamara döntéséről még nincs 
információja.   
 
Mikesy György: ki a felelőse ennek a témának a hivatalban? 
 
Dr. Bognár László: a beruházási osztály.  
 
Karaszek Ernőné: van-e arra lehetőség, hogy nyáron csak az egyik épület üzemeljen? 
 
Szabó Csaba: véleménye szerint erről az óvodavezető saját hatáskörében dönthet.  
 
Dr. Nagy Atilla: tudomása szerint külön épületről van szó. Javasolta, hogy írásban döntsenek.  
 
Karaszek Ernőné: június 15-től augusztus 20-ig üzemelne a központi épület. 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
hozzájárul ahhoz, hogy a Kastély Központi Óvoda 

2009. június 15- augusztus 20-a között a  Béke úti központi épületben üzemeljen.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
       Karaszek Ernőné óvodavezető 
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Dr. Bognár László: tudomására jutott, hogy a Németh László villa eladó. Javasolta, hogy bővebb 
információ után, a következő ülésen tárgyaljanak arról, hogy megvásárolnák az ingatlant és esetleg 
egy Németh László Emlékházat alakítanának ki.  
 
Szabó Csaba: olyan értéket képvisel az épület, melyet mindenképpen javasolt megvásárlásra.  
 
Gombos Péter: véleménye szerint nem érdemes a következő ülésig várni.  
  
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2009.( V. 12. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

támogatja, hogy a Németh László villát az önkormányzat megvásárolja. 
Felkéri az önkormányzatot, hogy folytasson tárgyalásokat az ingatlan megvételéről.  

A bizottság javasolja, hogy a Németh László villából emlékházat vagy múzeumot alakítsanak ki.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 

 
 
 
 

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

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
 

Csányi József          Szaszovszky Olga 
       alelnök            jegyzőkönyvvezető 
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