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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010. január 12-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./ Huzella Tivadar Általános Iskola házirendjének és SZMSZ-nek megtárgyalása 
 Előterjesztő. Sellyei Noémi KOB elnök 
2./ Városi ünnepségek meghatározása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
3./ Egyebek 
3.1 A bizottság 2010. évi munkaterve 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Huzella Tivadar Általános Iskola házirendjének és SZMSZ-nek megtárgyalása 
Sellyei Noémi ismertette az előterjesztést. 
 
Kis-Simon László: az iskola házirendje, illetve az SZMSZ átdolgozása tökéletesre sikerült, kimagasló 
munkaként értékelte. Az iskolán kívüli tanulói tevékenységre van-e jogosultsága az iskolán belüli 
elbírálására? A kizárás, eltiltás azt írja elő, hogy csak nem tanköteles tanulóval szemben 
alkalmazható. Mit csinálnak abban az esetben, ha még tanköteles a tanuló, de agresszív viselkedése 
miatt probléma adódik? A kábítószer fogyasztás egyre fiatalabb körben jelentkezik. Előfordul-e az 
iskolában, és ha igen, hogyan tudják ezt kezelni? 
 
Horváth Ferenc: a jogszabály nem teszi lehetővé az iskolán kívüli tevékenység szankcionálását. Bár 
elvárás, hogy a felnőttek tegyenek lépéseket. Csak abban az esetben tudnak eljárni, ha iskolai 
tevékenységről van szó, ünnepség, színház, vagy sportprogram. A pedagógus csak a tekintélyével tud 
hatást gyakorolni. A jogszabály a tanköteles, magatartászavaros gyermekkel szemben egy 
lehetőséget ad, de kiköti, hogy 16 éves kora után alkalmazható. Tavaly 3 tanuló ment át másik 
iskolába, ahol felzárkóztató oktatósban vesz részt. A problémás gyerekekkel kapcsolatban olyan 
lehetőség van, hogy egy külön helyiségben elkülönítve, a probléma megszűnéséig, csillapodásáig a 
tanár felügyelete mellett helyezik el.  A nagyobb rendezvényeken elsősorban a dohányzás merült fel, 
kábítószer fogyasztást nem tapasztaltak. Tudomása szerint iskolán kívül sem történt a diákjai körében 
kábítószer fogyasztás.  
 
Farkas Márton: az iskola igazgatója és tantestülete dicséretet érdelem a szabályzatok kidolgozásáért. 
A házirendnél kitérnek az öltözködésre is, de meddig mehetnek el a tanulók? A tanárok és diákok 
valamint a diákok-diákok közötti viselkedésrendszer hogyan alakul?  
 
Horváth Ferenc: a jogszabály nem teszi lehetővé az öltözködésbe való beavatkozást, bár 
ellentmondások vannak. Nehéz eldönteni, hogy melyik jogszabálynak tegyenek eleget, ezért az 
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oktatási ombudsmanhoz fordult. Igazgatói álláspontja, hogy ezekben az esetekben egyéni eljárást kell 
alkalmazni. A nagytömegű divatáramlattal nem lehet szembe menni, ehhez kevés a tekintély. Mindent 
megtesznek ahhoz, hogy megfelelő mederbe tereljék a diákokat. A speciális igényű tanulókat a 
megfelelő intézményekben irányítják.  
 
 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2010( I. 12.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Huzella Tivadar Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
valamint Házirendjét.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
2./ Városi ünnepségek meghatározása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy az Kopjafa kishídja megrongálódott, 
javasolta, hogy az ünnepségig azt erősítsék meg, javítsák meg.  
 
Gombos Péter: a Holocaust megemlékezés iskolai szinten, vagy városi szinten kerül megtartása? 
 
Sellyei Noémi: az iskolák, illetve a civil szervezetek emlékeznek meg.  
 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2010( I. 12.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé a városi ünnepségek megrendezését  
2010. évben az alábbiak szerint:  

 
Városi ünnepségek, rendezvények 

2010. 
dátum téma helyszín résztvevők 

január 21. 
 
 
 

Magyar Kultúra Napja 
 
 
 

Dunapart 
Nyaralóházak 
Színházterme 
 

Németh László 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  

február 25. 
 
 
  

Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 
 
 

Alsógödi Kiserdő-
Kopjafa 
 
 

Lengyel György, 
Felsőgödi 
Munkásdalkör, 
Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub 

március 15. 
 

 
 
városi ünnepség 
 

Kossuth tér,  
Petőfi tér,  
Nemeskéri-Kiss 
Kúria  

május …. 
 

Madarak-Fák Napja 
 

Alsógödi Kiserdő 
 

József Attila 
Művelődési Ház 
  

 
május 19. 

Kihívás Napja 
 

Intézmények 
 

Valamennyi 
intézmény  
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május 28. 
 

Pedagógusnap 
   

 
augusztus 20. városi ünnepség     

 
október 22. 

 
városi ünnepség 
     

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 

 
 
 
 
3./ Egyebek 
 
 
3.1 A bizottság 2010. évi munkaterve 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a Búzaszem Iskola beszámolóját is 
illesszék be a munkatervbe.  
 
Gombos Péter: javasolta, hogy a minőségbiztosításról történő beszámoló időpontját is jelöljék meg.  
 
Dajkáné Tóth Ágnes: a tanév zárását követően könnyebben tudnak információt nyújtani.  
 
Gombos Péter: elsősorban a folyamatra, nem pedig számszaki adatokra kíváncsiak.  
 
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2010( I. 12.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
a bizottság 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
bizottság 2010. évi munkaterve 

 
 

2009. január 12. (kedd ) 8.30 órakor 
2010. évi városi ünnepségek meghatározása 
Beszámoló a bizottság 2009. évi munkájáról 

 
2010. február 16. (kedd ) 8.30 órakor 

Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2009. évi munkájáról 
Tájékoztató az általános iskolák minőségbiztosításáról 

 
2009. március  9. (kedd ) 8.30 órakor  

Beszámoló a Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
 
2009. április  13. (kedd ) 8.30 órakor 

Tájékoztató a Gödi Körkép 2009. évi munkájáról  
 
2009. május  11. (kedd ) 8.30 órakor 

Tájékoztató a Kábeltelevízió 2009. évi munkájáról  
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2009. június 8. (kedd ) 8.30 órakor  
 
2009. július - augusztus – tanácskozási szünet 
 
2009. szeptember 7. (kedd ) 8.30 órakor  

Beszámoló a Kincsem Óvoda 2009/2010-es tanévéről 
Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2009/2010-es tanévéről 
Beszámoló a Búzaszem Iskola 2009/2010-es tanévéről 
Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 

 
2009. október 5. (kedd ) 8.30 órakor  

Maximális csoportlétszámoktól való eltérés 
Beszámoló a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

         2009/20010-es tanévéről 
Beszámoló a Huzella Tivadar Általános Iskola 2009/2010-es tanévéről 
Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2009/2010-es tanévéről 

 
2009. november 9. (kedd ) 8.30 órakor  

A 2010/2011-es  középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
 
2009. december 7. (kedd ) 8.30 órakor 

Javaslat a bizottság 2011. évi munkatervére 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Sellyei Noémi elnök 
 
 
  

 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
A bizottság idei munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 
Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 

 


	Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga

