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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010. augusztus 30-i 

ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:               KOB rendkívüli ülése 
 
 
 
Csányi József, a bizottság alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnök 
akadályoztatása miatt ő vezeti le a bizottsági ülést. Jelezte, hogy az ülésről hangfelvétel készül, mely 
alapján készül majd el a jegyzőkönyv. 
 
Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a 
tervezett napirendi pontokat. 
 
Mikesy György: korábban már kérte, hogy vegyék fel a napirendre a Gödi Körkép ügyét.  
 
Csányi József: a meghívóban szereplő napirendi pontok nem tűrtek halasztást.  
 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az SZMSZ vonatkozó pontját, mely szerint a képviselő javaslatot tehet napirend 
felvételére, azonban az elnök állítja össze a meghívót.  
 
Mikesy György: továbbra is kérte a napirendi pont felvételét, és jelezte, hogy a bizottság nem jogszerűen 
jár el.  
 
 
A bizottság  5  igen  1 nem   szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Közoktatási intézmények pedagógiai, nevelési programjainak elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
2./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
     Pedagógiai Programja, Házirendje valamint Minőségirányítási programja 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző     
 
3./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény státuszigénye 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4./ Önkormányzati óvodai férőhelyek biztosítása magánintézmények által 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Közoktatási intézmények pedagógiai, nevelési programjainak elfogadása 
Dr. Nagy Atilla ismertette az előterjesztést.  
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Kiss-Kása Éva: az önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák újonnan elkészített nevelési, illetve 
pedagógiai programjainak véleményezése és elfogadása még augusztus hónapban halaszthatatlanul 
szükséges. A TÁMOP projekt feltételei között szerepel, hogy az intézmények a 2010-11-es nevelési, 
tanítási évet a kompetencia alapú nevelést és oktatást is magába foglaló, szakértővel véleményeztetett, 
hatályos programjuk alapján kezdhetik csak el. A július 27-i – határozatképtelenség miatt elmaradt – 
bizottsági ülés előterjesztése tartalmazta a két iskola pedagógiai programjával kapcsolatos feladatot. Ez 
most kiegészül a szakértői véleményezésen túljutott óvodai nevelési programokkal. A szakértői 
véleményekben is benne van a megállapítás, melyet a bizottságnak jelen véleményezés és elfogadás 
során szempontként szükséges figyelembe vennie, hogy: valamennyi program tartalmazza a TÁMOP-
projekt kompetencia alapú nevelési és oktatási módszereinek, eszközeinek az előírt csoport-, gyermek- és 
pedagóguslétszámra, ugyanakkor részben az egész intézményre vonatkozó alkalmazását, s azoknak 5 
éven át való fenntartását, továbbvitelét. 

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

24/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy: 

 
elfogadja a Kastély Központi Óvoda (2131 Göd, Béke út 3.) melléklet szerinti nevelési programját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
A bizottság 6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
  

25/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy: 

 
elfogadja a Kincsem Óvoda (2132 Göd, Lenkey utca 13-17.) melléklet szerinti nevelési programját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
 
A bizottság 6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
  

26/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy: 

 
elfogadja a Huzella Tivadar Általános Iskola (2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.) melléklet szerinti 

nevelési programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
A bizottság 6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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27/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy: 

 
elfogadja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2132 Göd, 
Ifjúság köz 1-3.) melléklet szerinti nevelési programját, két feladatellátási helyre – az általános 

iskolára, illetve az alapfokú művészetoktatási intézményre –  vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
     Pedagógiai Programja, Házirendje valamint Minőségirányítási programja 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A bizottság 6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2010. (VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy: 

 
1. elfogadja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2132 

Göd, Ifjúság köz 1-3.) melléklet szerinti Minőségirányítási Programját a 2010-2013. évekre. 
 
2. elfogadja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2132 

Göd, Ifjúság köz 1-3.) melléklet szerinti Házirendjét. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
                 Lukács Istvánné igazgató 
 
 
 
 
3./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény státuszigénye 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést.  
 
 

29/2010. (VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 javasolja a Képviselő-testület felé, hogy  

 
2010. szeptember 1. napjának hatályával engedélyezze a Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény általános iskolai szakfeladatához  
egy fél pedagógus álláshely bővítését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
4./ Önkormányzati óvodai férőhelyek biztosítása magánintézmények által 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést.  
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A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

30/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
javasolja, hogy 
 
a saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy Sződ-nevelek dűlői 
illetőségű gyermekek elhelyezését a 2010/2011-es nevelési év 2010. szeptember 1. napja és 2011. június 
30. napja közötti időszakára a következők szerint oldja meg. 
1. A felsőgödi Kincsem Óvodába illetve az alsógödi Kastély Központi Óvodába jelentkezett és 
helyhiány miatt felvételt nem nyert gyermekek óvodai ellátására a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú 
Csoportjának 15 férőhelyét, a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda óvoda által e célra felajánlott 10 
férőhelyét, a Palánta Óvoda e célra felajánlott 30 férőhelyét, a Kuckó Óvoda és Családi Napközi 5 
férőhelyét, a Cifra Palota I-II. Családi Napközi 5 férőhelyét illetve a Mackóvár Játszóház 8 egész napos 
ellátást nyújtó férőhelyét ajánlja föl. 
2. Ha a gyermek felügyeletét ellátó szülő vagy szülők mindegyike munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll, tehát a gyermek elhelyezése egzisztenciális okból szükségszerű, akkor e gyermek 
számára a fenti ellátások az önkormányzati óvodákhoz hasonlóan az étkezést és az egyéb 
szolgáltatásokat leszámítva ingyenes.  
3. Más gyermekek esetében a szülőnek/gondviselőnek gyermekenként 10.000.- Ft/hó térítési díjat 
kell fizetni a fogadó intézmény számára. E körülményt a fogadó intézmény köteles vizsgálni. 
4. Az étkezési díjat azon gyermekek esetében, akik egyébként e díjból jogszabály erejénél fogva 
kedvezményben részesülnek, az önkormányzat az önkormányzati étkezési térítési díj meghatározott 
mértékéig megtéríti. 
5. A Karácsony Sándor Waldorf Óvod fenntartójával  megállapodik legfeljebb 10, a magánóvoda 
saját döntése során az önkormányzat által elutasított gyermekek közül fölveendő gyermek ellátásának 
támogatásáról, melyben a ténylegesen ellátott gyermekek után havonta félnapos ellátás esetén 30.000.- 
illetve egész napos ellátás esetén 34.000.- Ft-ot havonta, utólag hívhat le.  
6. A Palánta Óvoda fenntartójával megállapodik legfeljebb 30, a magánóvoda saját döntése során az 
önkormányzat által elutasított gyermekek közül fölveendő gyermek ellátásának támogatásáról, melyben a 
ténylegesen ellátott gyermekek után havonta egész napos ellátás esetén 40.000.- Ft-ot havonta, utólag 
hívhat le. 
7. A Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával megállapodik legfeljebb 5, a magánóvoda saját  
döntése során az önkormányzat által elutasított gyermekek közül fölveendő gyermek ellátásának 
támogatásáról, melyben a ténylegesen ellátott gyermekek után havonta egész napos ellátás esetén 
40.000.- Ft-ot havonta, utólag hívhat le. 
8. A Cifra Palota I.II. (illetve III.) Családi Napközi fenntartójával megállapodik legfeljebb 5, a családi 
napközi saját döntése során az önkormányzat által elutasított gyermekek közül fölveendő gyermek 
ellátásának támogatásáról, melyben a ténylegesen ellátott gyermekek után havonta egész napos ellátás 
esetén 55.000.- Ft-ot havonta, utólag hívhat le. 
9 .  A Mackóvár Játszóház fenntartójával megállapodik legfeljebb 8, a játszóház saját döntése során 
az önkormányzat által elutasított gyermekek közül fölveendő gyermek ellátásának támogatásáról, melyben 
a ténylegesen ellátott gyermekek után havonta, egész napos ellátás esetén 27.000.- Ft-ot havonta, utólag 
hívhat le.  
10. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, a Polgármestert illetve a Képviselő-
testületet, hogy a fentiek finanszírozására a 2010. évre 3.853.000.- Ft-ot  a 2010. évi költségvetés 
„Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként csoportosítson át. 
 
Javasolja a Polgármesternek a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötését a három érintett 
óvodával, a családi napközivel és a játszóházzal. Egyetértőleg tudomással bír arról, hogy a játszóház 
családi napközi alakulását tervezi. A szerződéseknek az előző évi hasonló tárgyú szerződéseknek 
megfelelőeket kell tartalmazniuk, figyelembe véve az óvodáktól eltérő intézménytípusok sajátosságait.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
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A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

31/2010.( VIII. 30.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
javasolja, hogy 
 
az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének „2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás” fejezete alatti 
„Magánóvodák támogatása” sor terhére, annak 7 millió forintos jelenlegi előirányzatából a 2009/2010-es 
nevelési év után az önkormányzati óvodákba föl nem vett gyermekek magánóvodai ellátása érdekében 
kötött megállapodások jogcímén teljesen kifizetett támogatások maradványának terhére (ide nem értve az 
esetleges 2010/2011-es nevelési év jogcímén elkülönített pót-előirányzatot) 2010. naptári év január-
december hónapjaira a Palánta Óvoda részére a keret 40%-át, A Kuckó Óvoda részére a keret 25%-át, 
míg a Waldorf Óvoda részére a keret 35%-át működési támogatásként nyújtja a gödi (sződ-neveleki), 
más jogcímen az önkormányzattól óvodai ellátás címén nem támogatott  gyermekek után. A keret át nem 
léphető. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek után negyedévente, utólag 4400.- Ft/hó 
támogatás hívható le. 
 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy gondoskodjon a pénzügyi szükségletek 
kielégítéséről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
 
 
 
 
 

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

 
K.m.f. 

 
 

Csányi József          Dr. Nagy Atilla 
      alelnök                 aljegyző 

 


	Csányi József          Dr. Nagy Atilla

