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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. január
14-én, 13.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és
az ülést megnyitja. Rábai Zita és Czadró József bizottsági tag az ülésen nincs jelen, távolmaradásukat
előre jelezték.
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. 2011-2014. évi gazdasági program, oktatást érintő részének áttekintése
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét.
Napirendi pontok tárgyalása:
1. 2011-2014. évi gazdasági program, oktatást érintő részének áttekintése
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásáért elnézését kéri a tagoknak. A mai
napon téves információk miatt kerül összehívásra a Huzella iskola tantestülete. A Huzella iskola azt
hiszi, hogy az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású iskolákat egyházi kezelésbe akarja adni.
Félreértés történt.
Farkas Márton: Gyakorlatilag ebből ügy lett kreálva, szó sem volt, meg sem volt említve, hogy
egyházi kezelésbe adná az önkormányzat intézményeit. Egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.
Javasolja, hogy a Huzella iskola a bizottság határozatát még a mai napon kapja meg.
Hlavács Judit: Nem érti, hogy ilyen fajsúlyú ügyben miért kell összejönni. Teljesen nyilvánvaló, hogy
a bizottsági anyagban lévő gazdasági program munkaanyag. Az intézmények bizalmatlanok.
dr. Nagy Atilla: Mindenkitől, különösképpen az intézményektől, és a város vezetésétől elnézést kér a
kellemetlenségek miatt.
Sipos Richárd: Nem gondolta, hogy a Huzella iskola ennyi fel fog háborodni. A határozati javaslat
egyértelműen tartalmazza, hogy az intézmények egyházi kezelésbe adása is ki van zárva. Ilyen szinten
nem ért egyet a határozati javaslattal. Módosítaná a határozati javaslat szövegét.
Hlavács Judit: Az önkormányzat ilyen intézkedés meghozása előtt az érintettekkel egyeztetne.
Részletes egyeztetés nélkül nem hoz ilyen döntést.
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Kis-Simon László: A meglévő intézményekkel kapcsolatban egyszer sem merült fel, hogy egyházi
kezelésbe kerüljenek. Többször szó esett arról, hogy milyen jó lenne, ha a Búzaszem iskola óvodát
nyitna, mert az óvodai férőhelyek problémáját megoldaná.
dr. Szinay József: Az önkormányzat jelenleg nem javasolja, az intézmények egyházi kezelésbe adását.
dr. Bognár László: Az intézmények egyházi kezelésbe adását nem akarta, illetve azt a képviselőtestületnek nem javasolja. Elmondja, hogy rosszul érintette, hogy nem bíznak sem benne, sem a
bizottságban. 20 éve az oktatási bizottság tagja, soha nem akartak az önkormányzati intézményekből
egyházi intézményeket létrehozni.
Kis-Simon László: A Huzella iskola tantestületi ülése előtt célszerű lenne ismertetni a bizottság
döntését.
Hlavács Judit: Azért látogatják meg az intézményeket a gazdasági programmal kapcsolatban, mert
kíváncsiak a véleményükre.
4/2011.(I.14.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága dr. Nagy Attila által jegyzett
„Göd város 2011-2014-es évekre vonatkozó gazdasági programjának közoktatási (és bölcsődei),
közművelődési és sportfeladatokat érintő munkarésze” című munkaközi anyaga a KOSB 2011. január
13-i ülésén ismertetésre került. A helyben kiosztott anyagot a bizottsági ülésen érdemben nem
tárgyalta. Az anyag tartalmát megismerve a KOSB azt további tárgyalásra ebben a formában és
tartalommal nem tartja alkalmasnak. Egyúttal leszögezi, hogy Göd Város Önkormányzatának
fenntartásában működő oktatási intézményeket egyházi kezelésbe adni nem kívánja, illetve azt a
Képviselő-testületnek nem javasolja.
A bizottság megbízza az elnököt, hogy ismertesse a döntését a Huzella Tivadar Általános Iskola
tantestületi ülésén.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
dr. Pintér György alpolgármester
dr. Bognár László elnök
dr. Szinay József jegyző
A bizottság - 4 – igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.
Miután más hozzászólás nem érkezett az elnök az ülést bezárja.
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