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

szeptember 7-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./ Oktatási intézmények beszámolója a 2008/2009-es tanévről  
 

Huzella Tivadar Általános Iskola  
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény  
Géza Fejedelem Református Általános Iskola Gödi Tanintézménye  

  Előterjesztő: intézményvezetők  
      
2./ Ajánlattétel a volt Németh László ház értékesítésére 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ Egyebek – zárt ülésen 
 
Sellyei Noémi: tájékoztatók 

- a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
tanköteles kiskorú magántanulói státusza 

- Nagy Bence 1. osztályos tanuló szakvéleménye 
- Gödi Körképpel kapcsolatos beadvány kivizsgálása 
 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Oktatási intézmények beszámolója a 2008/2009-es tanévről  
 

Huzella Tivadar Általános Iskola  
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény  
Géza Fejedelem Református Általános Iskola Gödi Tanintézménye  

Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: az intézmények osztálylétszámának összehasonlításkor volt olyan osztály, ahol a 
minimális létszámot sem érik el, a másik osztályoknál meg engedélyt kell kérni. A partnerek 
elégedettség mérésénél a gyermekek önértékelését a felső tagozatosok körében alacsonynak tartotta.  
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Lukács Istvánné: a létszámokkal valóban vannak gondok. 741 tanuló jár az intézménybe, mely a 
tavalyi évhez képest nem változott. Azért alacsonyabbak az osztálylétszámok, mert kisebbek a 
tantermek. A tanévkezdéskor a négy 5. osztályból összevonást követően 3 osztályt indított. A partneri 
elégedettségmérés a feltételekhez képest valóban alacsony. Mivel a feltételek nem adottak, nincs 
saját termük, vándorolnak a gyerekek, nincs tornaterem, érhető a mérés eredménye. A tetőtér 
beépítésre nem nyertek pályázatot, így továbbra sem tudnak javítani a helyzetet. Az intézményükben 
sok az SNI gyermek, azért tűnhet kevesebbnek az osztálylétszám.  
 
Farkas Márton: a tanterveknek megfelelően dolgoztak az intézmények. A nevelési programok 
kidolgozását kevésnek tartotta. Az oktatás mellett a neveléssel is foglalkozni kell. Kérte, hogy a jövő 
tanévben erre nagyobb hangsúlyt fektessenek. Kérte, hogy a Géza Fejedelem Református Iskola gödi 
építkezéséről tájékoztassa a bizottságot.  
 
Lázár László: bemutatta az anyaiskola igazgatóját Ábrahám Ferencnét. A közoktatási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően készítették el a beszámolót. Három helyen működik 
jelenleg az iskola. Az eredeti tervek szerint a mostani tanév félévekor költöztek volna át a Szakáts-
kerti épületbe. Az építkezés folyamatosan, de lassan zajlik. Télre fedél alá kerül az iskola, így a belső 
munkálatokat tovább tudják folytatni. A jelenlegi helyzet nem könnyi, mert folyik az építkezés, mely 
mellett komoly bérleti díjat is fizetniük kell. Amennyiben az önkormányzat nyitott, szívesen 
tárgyalnának a bérleti díj csökkentéséről. 89 kisdiákból 50 gyermek gödi. Megköszönte a Huzella 
Tivadar Általános Iskola igazgatójának azt a sok segítséget, melyet munkájukhoz nyújtanak. A 
pedagógiai programjukból egy példányt átad a bizottságnak. Nagy szeretettel várja a bizottságot az 
intézményükben, valamint az építkezésen.  
 
Mikesy György: a tavalyi évben a művészetoktatás akkreditálása volt a fő téma, melynek eredménye 
mindenki előtt ismert. Tudomása szerint új jogszabályváltozás miatt erre újra sort kell keríteni.  
 
Lukács Istvánné: erről még nincs információja.  
 
Sellyei Noémi: a jelenlegi tanulólétszámok mellett az intézmények megfelelően működtek.  
 
Ábrahám Ferencné: köszöntötte a bizottságot, valamint az önkormányzat képviselőit. Megköszönte, 
hogy a tavaly ősszel átvett tagintézményük működéséhez a gödi önkormányzat hozzájárult. 
Szeretnének részt venni a város oktatási és kulturális életében. Pedagógiai programjuk megtekinthető. 
Az iskolai elégedettségmérés pozitív eredményt hozott.  
 
A bizottság 7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2009.( IX. 7. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a  
 

- Huzella Tivadar Általános Iskola  
- Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
- Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény  
- Géza Fejedelem Református Általános Iskola Gödi Tanintézménye  

 
 

közoktatási intézmények beszámolóját a 2008/2009-es tanévről  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sellyei Noémi KOB elnök   
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2./ Ajánlattétel a volt Németh László ház értékesítésére 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Farkas Márton: véleménye szerint a ház megvétele nem kérdéses, az ingatlan Göd életéhez 
hozzátartozik. A ház kihasználására több lehetőség is van.  
 
Csányi József: javasolta, hogy támogassák az ingatlan megvásárlását.  
 
Kis-Simon László: egyetértett az ingatlan megvásárlásával. Bár tudomása szerint nincs rá fedezet, de 
esetleg érdemes megvizsgálni, hogy van-e olyan másik ingatlan, melynek értékesítésével a vételre 
lehetőség nyílna.  
 
Mikesy György: nem tudja, hogy az ingatlan értéke valós-e. Érdemes lenne független értékbecslővel 
felértékeltetni az ingatlant.  
 
Mikesy György: milyen célból kívánják megvásárolni? 
 
Sellyei Noémi: Németh László múzeum, emlékház kialakítása a cél.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: ismertette a határozati javaslatát.  
 
 A bizottság   7 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
28/2009.( IX. 7. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a volt Németh László házat (2132 Göd, Duna utca 7.) 
vásárolja meg azzal a céllal, hogy ott közfeladatot ellátó helyi intézményt 

alakítson ki, közművelődési, közgyűjteményi, illetve közoktatási feladatkörben,  
elsősorban Németh László Emlékház céljára.  

 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, hogy a forrást teremtse elő. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
 
 
 
3./ Egyebek 
Sellyei Noémi: megköszönte a József Attila Művelődési Háznak az augusztus 20-i városi ünnepség 
megszervezésében való aktív közreműködését. 
 
A Városi Könyvtár vezetője egy pályázati kiíráson igazgatói álláshelyet nyert. A könyvtárvezetői 
pályázat kiírásáig a polgármester Hegyi Valériát nevezte ki.  
 
Dr. Nagy Atilla: a következő ülésre elkészítik az intézményvezetői pályázati kiírást.  
 
Szabó Zsófia: a Kincsem Óvoda nevében jelezte, hogy a fűtés nagyon rossz állapotban van. A 
szakmai munka rovására megy az állandó fűtésjavítás. Kérte, hogy az önkormányzat jelöljön meg egy 
határidőt az óvodai felvételi jelentkezésre. A felvételi kiírást követően sajnos augusztusban is 
tömegesen jelentkeztek.  
 
Dr. Nagy Atilla: az önkormányzat több pályázaton is részt vett, melyeken sajnos nem nyertek. Most 
kifejezetten energiakorszerűsítésre írtak ki pályázatot. Kérte az illetékeseket, hogy készítsék elő a 
pályázatot.   
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Az óvodai felvételi bizottság a meglévő férőhelyeket betöltötték, azzal a maximális létszámokat 
elérték. Akkor 29 gyermeket nem tudtak felvenni, részükre a magán- és egyéb óvodai férőhelyeket 
kínáltak fel. Nyáron valóban nagyon sok szülő kérte gyermeke felvételét. Ennek következtében volt 
egy pótfelvételi ülés, melyen több mint 30 gyermek elhelyezéséről döntöttek. 39 gyermek 
elhelyezésére van így lehetőség. A jövő évi költségvetés tervezésekor számolni kell a magán- és 
egyéb óvodák támogatásával. A helyzet jövőre nézve egyáltalán nem megnyugtató.  
 
Lukács Istvánné: az iskola vízvezetékének egy része tönkrement, az iskola teteje folyamatosan 
beázott, javítása folyamatban van. A Duna úti anyaotthonban élő kislány 8. osztályos nappali 
tagozaton kell végezni. Az oktatási ombudsman véleménye szerint valóban nem helyes a nappali 
tagozat, magántanulóként kell biztosítani az oktatását. A magántanuló oktatása komoly anyagi terhet 
ró az iskolára. Ebben az évben ezt megoldották, de kérte, hogy a jövőben a két iskola között osszák 
meg a terheket.  
 
Mikesy György: miért zárt ülésen tárgyalják a Gödi Körképpel kapcsolatos levelet?  
 
Sellyei Noémi: az érintettek nincsenek jelen, sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudják a leírtakat.  
 
Szabó Zsófia: májusban pályáztak a Mihály napi vásárra. Kérte, hogy ezt az összeget utalják át.  
 
Farkas Márton: hogy áll az óvoda építkezés?  
 
Dr. Nagy Atilla: tudomása szerint augusztusban a testület pályázati kiírást tett az óvoda tervezésére. 
Akkor a Fácán épületben 3 csoport kialakításáról volt szó, melyet később bővíthetnek. A 
közbeszerzési kiírás megtörtént.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a következő ülésen a beruházási osztály vezetője nyújtson 
tájékoztatást.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a kiskorúakat érintő, valamint a Gödi Körképpel kapcsolatos beadványt 
zárt ülésen tárgyalják.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
bezárta. A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

Sellyei Noémi         Szaszovszky Olga 
       elnök           jegyzőkönyvvezető 
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