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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. 
augusztus 31-én, 7.30 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, dr. Pintér György alpolgármester urat, az 
intézmények vezetőit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  
  
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van. Hlavács Judit írásban jelezte, hogy 
az ülésen nem tud részt venni.   
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás 
előtt.  
 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés az Alapító Okiratok módosítása miatt lesz összehívva, ami a 
bizottsági ülést követő Képviselő-testületi ülés napirendi pontja.  
 
Az elnök elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt Bajkó Ildikó a 
Németh László Ált. Iskola és AMI. megbízott igazgatója bemutatja helyettesét.  
 
Elmondja továbbá, hogy a napirendi pontok sorrendjén szeretne módosítani a következők 
szerint: a 4. napirendi pontot tárgyalná elsőként a bizottság, vagyis a Dunai Vízisport 
Alapítvány kérelmét.  
Átadja a szót Bajkó Ildikó mb. igazgató asszonynak, hogy bemutassa a bizottságnak 
helyettesét.  
 
Bajkó Ildikó: Bemutatja Nyizsnyik Juditot, aki Dajkáné Tóth Ágnes helyett. Elmondja, hogy 
azért választotta Őt, mert a TÁMOP pályázatnál, valamint az iskola egyéb területén végzett 
munkája kimagasló. A tantestület megtárgyalta a kinevezést, támogatták a döntését.   
 
Nyizsnyik Judit: Üdvözli a bizottság tagjait. Megköszöni a bizalmat.  
 
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat, valamint azok sorrendjét.  
 
 
Tervezetet Napirendi Pont:  
 

1. Dunai Vízisport Alapítvány 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
2. Közoktatási Intézmények Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
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3. Németh László Általános Iskola és AMI igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

4. Németh László Általános Iskola és AMI helyi tantervének, pedagógiai 
programjának módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
5. Dunakanyar Amerikai Futball Sport Egyesület kérelme 

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
1. napirendi pont tárgyalása: Dunai Vízisport Alapítvány 
 
 
Dr. Bognár László: Az alapítvány 2011. évi Göd Kupa Kajak-Kenu rendezvényre kért 
támogatást. A rendezvény maga már lezajlott.   
 
Barazutti László: Az alapítvány és a szakosztály együtt szervezte meg a rendezvényt. A 
rendezvénynek nincsen nevezési díja. Az egész település számára nevelési célzatú 
rendezvény. Sok nevezetesség vett részt a versenyen. Régi hajója van az egyesületnek, sok 
pénzbe kerül a hajó felújítása. A pályázat beadásával kicsit elkéstek. Kéri a bizottságot, hogy 
utólag támogassa a rendezvényt.   
 
Dr. Bognár László: Kis-Simon Lászlóval és Hlavács Judittal együtt részt vettek a 
rendezvényen. Tárgyaltak erről a támogatásról. A szakosztálynak szeretne egy tornatermet, 
hullámverés csökkentését szeretnék elérni stb. 200.000 Ft-ot kérnek a bizottságtól.  
 
Kis-Simon László: A rendezvényen részt vett. Kifejezetten kellemes és hasznos volt a 
rendezvény. Nagyon fontosnak tartja kiemelni a szervezők elkötelezettségét. A szakosztály 
nagyon aktív. Javasolja, hogy a bizottság a rendezvény méreteihez képesti szerény összeget 
szavazza meg.   
 
Dr. Bognár László: A Kajak-Kenu Szakosztály számos világbajnokot nevelt.  
 
Farkas Márton: Javasolja a 200.000 Ft megadását.   
 
Sipos Richárd: Már nem valószínű, hogy új pályázatok fognak érkezni. Oktatás és kultúra 
téren már lezajlottak a pályázatok. Javasolja, hogy az alapítvány kapja meg a kért 200.000 Ft-
ot.  
 

62/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Dunai Vízisport Alapítványt (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye: 2131 Göd, Pesti út 
25.) Göd Kupa Kajak-Kenu tömegsport rendezvényét.  
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A támogatás értéke: 200.000.- Ft 
Fedezete: 2011. évi közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
A bizottság – 5- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Dr. Bognár László: További jó munkát kíván.   
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy a bizottságnak meg kellene határoznia, hogy a támogatást 
általános célokra adja vagy kifejezetten a kajak-kenu rendezvényhez nyújtja.   
 
Dr. Bognár László: Kérdése, hogy hajóvásárlásra vagy a rendezvényre biztosítsa a támogatást.  
 
Barazutti László: A rendezvényre kéri a támogatást.   
 
Dr. Pintér György: A választható opciók: 2011. évi működési támogatásként adja a bizottság, 
vagy kifejezetten a Göd Kupára. 
 
 

63/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság a következők 
szerint módosítja 62/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozatát:  
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Dunai Vízisport Alapítványt (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye: 2131 Göd, Pesti út 
25.)   
A támogatás értéke: 200.000.- Ft 
A támogatási összeget 2011. évi működéséhez biztosítja, kifejezetten a Göd Kupa Kajak-
Kenu rendezvény megszervezéséhez.  
Fedezete: 2011. évi közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György elnök 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Közoktatási intézmények Alapító Okirat módosítása 
 
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy Hlavács Judit képviselő asszony jelezte, hogy a Huzella 
iskola alapító okiratában művészetoktatásra vonatkozó mondatrész szerepel. A Huzella 
iskolában nincs művészetoktatás. Kéri, hogy ezt a bizottság az említett mondatrész törölje.  
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Dr. Nagy Atilla: Köszöni az észrevételt. Elmondja, hogy a Huzella iskola igazgatója is jelezte, 
hogy az okiratban nem megfelelő mondat szerepel. A módosító alapító okirat 1. pontjában 
szereplő mondat második fele kerüljön törlésre. Elmondja, hogy a módosításra formai 
hiányosságok miatt van szükség, illetve a Németh László iskola esetében a jogszabály 
változása miatt.   
 
Dr. Bognár László: A Németh László Általános Iskola esetében az Alapító okirat 6. pontja 
módosul.   
 
Kis-Simon László: Kéri az előterjesztőt, hogy a Németh László Általános Iskola alapító 
okiratának 9. pontjának elnevezését a következők szerint javítsa: „A költségvetési szerv 
alaptevékenységei”. 
 
 
 

64/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása 

 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 
2011. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
 
1. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Közoktatási feladatok ellátása általános iskolai 1-8. évfolyamokon és alapfokú 
művészetoktatási  feladatok 1-12. évfolyamokon” 

 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja címének szövege hatályát veszti és helyébe a következő címszöveg lép: 
 „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” 

 
3. Az Alapító Okirat 9. pontja a.) és b.) alpontjainak utolsó „magyar-angol...” kezdetű mondatai 
hatályukat vesztik. 
 
4. Az Alapító Okirat 11. pontjának szövege az „A költségvetési szerv székhelyén...” kezdetű 
mondatától kezdve hatályát veszti és helyébe a következő tagolású rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv székhelyén ( 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. )működő: 
 

 

Művészeti ágak, azon belül a tanszakok, megnevezése 
 

A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/12. tanévtől, kifutó 
rendszerben: 
 

Zeneművészeti ág tanszakai 
Hangszeres tanszakok: 

- furulya 
- fuvola 
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- trombita 
- klarinét  
- szaxofon 
- gitár 
- zongora 
- hegedű 
- ütőhangszer 
- harsona 
- kürt 

Elméleti tanszakok: 
- szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Egyéb tantárgyak:  
- zenekar, kórus 

Egyéb tanszak:  
- kamarazene 

 

Táncművészeti tanszakok:  
- modern-kortárs tánc,  
- néptánc  

 

Képzőművészeti ág tanszakai:  
- grafika 
- festészet 
- textilműves 
- tűzzománc-készítő 
- kézműves 

 

A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998, (VI.8.) MKM rendelet 2. számú 
melléklete alapján, felmenő rendszerben a 2011/12. tanévtől: 
 

Zeneművészeti ág, klasszikus zene:  
- Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,) 
- Rézfúvós tanszak: (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt) 
- Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő) 
- Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora) 
- Vonós tanszak (tantárgya: hegedű) 
- Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom, zeneelmélet) 
- Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus) 

 

Táncművészeti ág 
- Néptánc (főtárgyai: népi játék, néptánc) 
- Kortárstánc (főtárgyai: kreatív gyerektánc, kortárstánc) 

 

Képző és iparművészeti ág 
 Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
 Főtárgy:  
 Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
 Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig: 
 - Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  
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 - Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
 - Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra 
műhelygyakorlat  
 - Szobrászat és kerámia tanszak -  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
 - Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  
 

A költségvetési szerv telephelyén ( 2131 Göd, Petőfi u. 48. ) működő: 
 

 

Művészeti ágak, azon belül a tanszakok, megnevezése 
 

A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/12. tanévtől, kifutó 
rendszerben: 
 

Zeneművészeti ág tanszakai 
Hangszeres tanszakok: 

- furulya 
- trombita 
- klarinét  
- szaxofon 
- gitár 
- zongora 
- harsona 
- kürt 

Elméleti tanszakok: 
- szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 
Egyéb tantárgyak:  

- zenekar, kórus 
Egyéb tanszak:  

- kamarazene 
 

A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998, (VI.8.) MKM rendelet 2. számú 
melléklete alapján, felmenő rendszerben a 2011/12. tanévtől: 
 

Zeneművészeti ág, klasszikus zene:  
- Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, klarinét, szaxofon,) 
- Rézfúvós tanszak: (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt) 
- Akkordikus tanszak (tantárgya: gitár) 
- Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora) 
- Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom, zeneelmélet) 
- Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus) 

 

Táncművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:   142 fő 
Képző- és iparművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  190 fő 
Zeneművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  - székhelyen  174 fő 

          - telephelyen   88 fő” 
 
 
5. Az Alapító Okirat 16. pontja utolsó előtti bekezdésbe tagolva a következő szövegrésszel egészül ki: 

 „A költségvetési szerv (iskola) önálló jogi személy, élén igazgató áll. Kinevezése, felmentése, 
bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
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tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A megbízás, kinevezés 
határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre szól.16 A pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói 
jogokat az igazgató gyakorolja.” 

 
6. Az Alapító Okirat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyére a 
következő szöveg lép: 

„a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 87., 88., 90. §-a i szerint”  
 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

65/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
 
A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratát 2011. szeptember 
1-i hatállyal az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
 
1. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Közoktatási feladatok ellátása általános iskolai 1-8. évfolyamokon.” 

 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja címének szövege hatályát veszti és helyébe a következő címszöveg lép: 
 „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” 

 
 

3. Az Alapító Okirat 11. pontja első bekezdéskeként a következő rendelkezés épül be: 
„A költségvetési szerv (iskola) önálló jogi személy, élén igazgató áll. Kinevezése, felmentése, 
bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás 
határozott időre, legalább öt, legfeljebb 10 évre szól.11 A pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói 
jogokat az igazgató gyakorolja.” 

 
 

4. Az Alapító Okirat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyére a következő 
szöveg lép: 

„a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 87., 88., 90. §-a i szerint”  
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Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

66/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
 
A Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-i 
hatállyal az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

 
1. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  Közoktatási feladatok ellátása óvodában. 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja címének szövege hatályát veszti és helyébe a következő címszöveg lép: 
  „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” 

 
 

3. Az Alapító Okirat 11. pontja első bekezdéskeként a következő rendelkezés épül be: 
„A költségvetési szerv (óvoda) önálló jogi személy, élén Óvodavezető áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, 
megbízás határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre szól.8 A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a 
munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.” 

 
 

4. Az Alapító Okirat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyére a következő 
szöveg lép: 

„a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 87., 88., 90. §-ai szerint”  
 
 

Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

66/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
 
a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak 
szerint javasolja módosítani: 

 
 
1. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  Városi közművelődési feladatok ellátása” 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja címének szövege hatályát veszti és helyébe a következő címszöveg lép: 
  „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” 
 
 

3. Az Alapító Okirat 11. pontja első bekezdéskeként a következő rendelkezés épül be: 
„A költségvetési szerv önálló jogi személy, élén igazgató áll. Kinevezése, felmentése, 
bérezése, fegyelmi ügye Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Megbízatását nyilvános 
pályázat útján nyeri el öt év időtartamra. A pályázati eljárást az illetékes szakbizottság készíti 
elő, az eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv 
közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.” 

 
 

4. Az Alapító Okirat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyére a következő 
szöveg lép: 

„az 1997. évi CXL tv. 78. §-a, az Áht. 87., 88., 90. §-ai szerint”  
 
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

 
67/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
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Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
 
A Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratát 
2011. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

 
 

1. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  Közoktatási feladatok ellátása pedagógiai szakellátásban.” 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja címének szövege hatályát veszti és helyébe a következő címszöveg lép: 
  „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” 
 
 

3. Az Alapító Okirat 11. pontja első bekezdéskeként a következő rendelkezés épül be: 
„A költségvetési szerv önálló jogi személy, élén Intézményvezető áll. Kinevezése, felmentése, 
bérezése, fegyelmi ügye Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás 
határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói 
jogokat az óvodavezető gyakorolja.” 

 
 

4. Az Alapító Okirat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyére a következő 
szöveg lép: 

„a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 87., 88., 90. §-ai szerint”  
 

 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1. 
Felelős:  Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI igazgatói   
                                                  álláshelyére pályázat kiírása 
 
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalja a Németh László iskola igazgatói 
álláshelyére kiírandó pályázatot. A Képviselő-testület rendes szeptemberi ülésén tárgyalja. 
Kérdése, hogy az iskolának van-e valamilyen véleménye a pályázattal kapcsolatban.   
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Dr. Pintér György: Kérdése, hogy elbírálás megfelelő-e a tantestületnek.   
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a félév közben legyen kinevezve az új igazgató. A 
megbízott igazgatónak egy fél évet le kell zárnia. Javasolja, hogy januártól legyen kinevezve 
az új igazgató. Javasolja, hogy a munkakör betölthetőségének időpontja 2012. január 19-e 
legyen. Így az első félévet az mb. igazgató le tudja zárni.   
 
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy a következő költségvetési év előtt nem tudják az új igazgatót 
kinevezni. 2011. november 30-a előtt nem lehet kinevezni. A félévi zárás szempontjából a 
legjobb lenne 2011. január 15. napja. Az első félévi beszámolót el tudja készíteni, azt az új 
igazgatónak meg tudja mutatni. Elmondja, hogy január 15-e vasárnapra esik, ezért 2012. 
január 16-a legyen a betölthetőség időpontja.  
 
Dr. Pintér György: Elmondja, hogy a pályázat kiírása a mai Képviselő-testületi ülésnek nem 
napirendi pontja. A Képviselő-testület a szeptember végi ülésen tárgyalja meg a pályázat 
kiírását.  
 
Dr. Bognár László: A munkába állás időpontja 2012. január 16-a legyen.  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő kiírás szövegét nem nagyon 
lehet átírni. Az előterjesztésben lévő pályázati kiírás a törvény előírásait tartalmazza. 
Elmondja, hogy a pályázat átfutási ideje alap esetben sem lenne rövidebb, mint 2012. január 
15. Jogszabály szerint azonnal új vezetőt kell kinevezni az intézmény irányítására. A 
jogszabályban megadott eljárásrendben kell végigvinni a pályáztatást.   
 
Sipos Richárd: Javasolja, hogy a pályázati kiírásban a munkakör betölthetősége pontos 
dátummal legyen megjelölve, ami 2012. január 15. napja.   
 
dr. Bognár László: Javasolja, hogy a pályázati kiírásban 2012. január 16-a legyen a 
betölthetőség időpontja. Elmondja, hogy amennyiben a dátum a későbbiek során nem felelne 
meg a bizottság újra tárgyalja.   
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a kinevezésnek a tanév rendjéhez kell igazodnia.  
 
Bajkó Ildikó: A törvény meghatározza, hogy a kinevezés időtartama mennyi lehet, ez 
minimum 5 év maximum 10 év lehet. A kinevezés végének szorgalmi időszak végére kell 
esnie. A törvény ezt pontosan meghatározza. A kinevezés kezdetét nem, de a végét a törvény 
határozza meg.  
 
 
 

68/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a., valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) 
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 
 

 Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 
álláshelyére  
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Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú 

végzettség és szakképzettség 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
- pedagógus- szakvizsga  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe kinevezhető 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
 
- A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel (vezetési program) 
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen 
megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) 
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 
 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.)  
A munkakör betölthető: 2012. január 16.  
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.  
Javadalmazás a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen 
törvény végrehajtási rendeletének  rendelkezései szerint történik. 
 
A pályázat közzétételének helye:  a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, A 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában és az 
Önkormányzat internetes honlapján kell közzétenni. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
történő megjelenéstől számított 30. nap. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot. 
     
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság 
soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület 
ezt követő ülésén dönt. 
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást dr. Hrapka 
Judit (tel.: 27/530-041) osztályvezetőtől kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.godinemeth.hu honlapon szerezhetnek. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József jegyző 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Pintér György: Kéri, hogy a Képviselő-testületi előterjesztés az indoklást is tartalmazza, 
arra vonatkozóan, hogy a bizottság miért 2017. június 30-ig határozta meg a kinevezés 
időtartamát.  
 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI helyi tantervének,       
                                                  pedagógiai programjának kiírása 
 
 
dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést. A Németh László Általános Iskola helyi 
tanterve, illetve pedagógiai programja elkészült.  
 
Nyizsnyik Judit: Elmondja, hogy a pedagógiai programot egy szakértő áttekintette, az Ő 
észrevételi alapján került elkészítésre. Elmondja, hogy olyan szakértő dolgozott rajta aki 
zenész, így nagyobb rálátása volt a programban foglaltakra. A programban felsorolt célok, 
feladatok konkrétabb meghatározásra kerültek.  
 
 
 

69/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság ügy dönt, hogy a 
 
Németh László Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának módosítását és a Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási helyi 
tanterv módosítását jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezető 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Dunakanyar Amerikai Futball Sport Egyesület kérelme 
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Dr. Bognár László: Elmondja, hogy az Amerikai Futball Egyesület a Gödi Sportegyesülettől 
bérli a felsőgödi sportpályát. Az egyesület elnöke kérelmükben leírja, hogy egy faházat 
szeretnének felállítani a pálya szélen. Az említett faház már áll. A GSE-vel kötött bérleti 
szerződésben vállalják, hogy a pályát karbantartják.   
 
Farkas Márton: A pálya fejlesztéséhez kért pénz összege meghaladja az 1 millió forintot. Az 
egyesület elkezdte a karbantartást a bozótot kivágták, azonban sok fát megkopasztottak. A 
sportpálya felsőgöd szégyenfoltja. Milyen fejlesztéseket szeretne a futball sport egyesület. 
Kérdése, hogy ki tartja rendben a bitumenes pályát? Véleménye szerint az a minimum, hogy 
az egyesület karbantartja pályát.  
 
Dr. Bognár László: A bérleti szerződésbe az önkormányzat nem szólhat bele. A szerződést a 
GSE-vel kötötte meg. El kell dönteni, hogy a faházat felállíthatja-e vagy nem.  
 
Kis-Simon László: Átnézte a szerződést. A szerződést a GSE elnöke kötötte meg, de az 
ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. A GSE csak az ingatlan fenntartója. A szerződés 4. 
pontjában leírja, hogy a bérleti szerződés felmondható abban az esetben, ha bérlő a sportpálya 
karbantartását, a vállalt fejlesztéseket elmulasztja. Az önkormányzat felszólíthatja a futball 
egyesületet, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően járjon el. A tulajdonos, jelen 
esetben az önkormányzat nem nézheti tétlenül, hogy a területén ilyen viszonyok uralkodnak. 
Bizonyos időt kell adni a Feleknek, hogy a helyzetet rendezzék. Egy hónapja van, hogy 
rendbe tegye a pályát.   
 
Farkas Márton: A bérleti szerződés 5. pontja értelmében a bérlőnek nem kell bérleti díjat 
fizetnie, ha az adott hónapban nem használja a pályát. A zöldhulldékot le kell vágnia, de 
elszállíttatni már nem köteles. A zöldhulladék elszállítását is oldja meg.  
 
Dr. Bognár László: Amennyiben a futball egyesület a pályát nem tartja rendben az 
önkormányzat eltávolítatja a faházat.   
 
Dr. Nagy Atilla: A GSE-vel kötött szerződésben az önkormányzat engedélyezte az 
albérletezést. Az önkormányzat nagy mozgásteret adott a GSE-nek. A bizottság javasolja, 
hogy a VFB is tárgyalja meg a kérelmet. Településrendezés szempontjából a VKB is tárgyalja 
meg. Az építéshatósághoz is be kell nyújtani a faház miatt, ami plusz építménynek számít, 
ezért építéshatósági engedély köteles.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottság adja meg az engedélyt a faház felállítására, de 
csak akkor ha a pálya tisztítását elvégzi. A bizottság kérje fel a VKB-t hogy tárgyalja meg a 
futball  sport egyesület kérelmét.   
 
Kis-Simon László: Véleménye szerint csak addig kapják meg a faház felállítási kérelmét amíg 
az a városfejlesztést nem gátolja. 
 
Dr. Bognár László: Amennyiben a sportpályán fejlesztésre kerül a sor a szerződés megszűnik.   
 
Farkas Márton: A futball egyesület kérje meg a szükséges szakhatósági engedélyeket.  
 
Kis-Simon László: A faház felállításához a tulajdonos hozzájárulás szükséges.  
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70/2011.(VIII.31.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Dunakanyar Amerikai Futball Sport Egyesület (képviseli: Brutóczki András elnök, székhely: 
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.) Rákóczi úti sportpályán lévő faház felállítási kérelmét, 
addig amíg az nem akadályozza a város fejlesztési terveit. Felhívja az egyesület figyelmét a 
bérleti szerződésben vállaltak maradéktalan betartására (pálya karbantartás, takarítás). 
Amennyiben a bérleti szerződésben foglalt karbantartási munkálatok nem teljesülnek, úgy az 
önkormányzat kezdeményezi a bérleti szerződés felbontását.   
A szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése az egyesület feladata, mely alapfeltétele a 
faház felállításának.  
A kérelmet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé terjeszti.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György elnök, Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülés 

bezárta. 
 

 
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
 
 
    Dr. Bognár László                   Kádár Benigna 
              elnök                   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 


