JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.
március 10-én, 8.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, az intézményvezetőket, a megjelent
vendégeket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést
megnyitja. Rábai Zita bizottsági tag nincs jelen.
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.
Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri:
•
•
•
•
•
•

Dr. Bognár László: „Virágos-porta” rendezvény pályázatai
Hlavács Judit: Majális, Duna-fesztivál
Farkas Márton: Városi Ünnepségekkel kapcsolatos észrevétel
Farkas Márton: Várdomb
Hlavács Judit: Lakossági levél
Dr. Bognár László: Tájékoztatás

Dr. Bognár László elnök javasolja a bizottságnak, hogy a következő ülés alkalmával vegyék
napirendre a Városi Sportkoncepció ügyét, valamint a Rákóczi úti sportpálya ügyének
kérdését.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
2. Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
3. Óvodai körzethatárok módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
4. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
5. Művészeti térítése díjak

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
6. Kérelem – Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és
Sportegyesülete
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
7. Egyebek
•

„Virágos-porta” rendezvény pályázata

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2010. évi munkájáról
dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a József Attila Művelődési Ház
2010. évi beszámolója beérkezett.
Farkas Márton: Értékeli a jelenlegi munkát, amit a művelődési ház végez. Átolvasta a tavalyi
és az idei év beszámolóját is. 2010. évi beszámoló példás, szakszerű, minden tevékenységet
átfogó munka. Csodálatos beszámoló. Esztétikailag is szép, a színes fotókkal. Igényes
beszámoló, ízléses anyag. Ez a dokumentum minősíti a művelődési házat. A művelődési ház
összesen 8 fővel dolgozik, 7 szakemberrel és egy takarítóval. Annyira kiegészítik egymást,
hogy majdnem tökéletes a művelődési ház működése. A művelődési ház 2010. évben 498 ezer
forint vissza nem térintendő támogatást nyert. Iroda berendezések, műszaki, technikai
berendezéseket vásároltak az elnyert pénzből. A Civil Tanácstól kapott támogatásból is
hasznos dolgokat vásároltak, mely eszközöket a civil szervezetek rendezvényeire lehet
felhasználni. Az eszközöket civil szervezetek rendezvényeire lehet felhasználni. A Gödi
Keresztény Konzervatív Batári Kör rendezvénye 2011. február 26-án került megrendezésre a
BM Üdülő dísztermében. A műsor megkezdése előtt 10 perccel érkezett a hír, hogy sem
hangosítás, sem pedig mikrofon nem áll a szervezet rendelkezésére, amiről korábban
biztosították őket. A művelődési ház vezetőjével azonnal felvették a kapcsolatot, aki minden
további nélkül biztosította a mikrofont és a hangosítást. Mindez munkaszünetei napon történt.
Ezen a szinten kell, hogy működjön minden. A művelődési ház által szervezet előadások
nagyon jók. Megköszöni a művelődési ház éves munkáját. Az Ady Endre Klubot nagyon
szépen rendbehozták. Egészen más a környezete. Aki kibérli, az maximálisan meg lehet vele
elégedve. Pályázaton elnyert támogatást hasznos dolgokra költik. Szakmai tevékenységük 10
oldalon belül jelenik meg. Művészeti csoport, tánc működik a keretein belül, a szervezés jó,
közösség mozgató. Hagyománnyá kell válnia az operabál megrendezésének, minden évben,
februárban vagy szeptemberben a helyi művészek kiállítását lehetne megszervezni. Javasolja
táncház megszervezését. A helyiségek bérbeadásából sok bevétel származhat. Véleménye
szerint valakinek ellenőriznie kell a bérelt helyiségek állapotát, a csoportok után. Gratulál,
igényes munkát végeztek.

Kis-Simon László: Egyetért az előtte szólóval. A beszámoló 42. oldalán található a tagok
megosztása, egy tendencia, hogy a fiatalok az általános iskolából kikerült, illetve a még nem
megállapodott fiatalok meglepően alacsony számban veszik igénybe a művelődési házak
szolgáltatásait. Ez országos tendencia. Megoldási módot kell, hogy kínáljanak, lehetőséget.
Arra nem lehet apellálni, hogy Budapest közel van. Kéri, hogy próbálják megoldani ezt a
problémát. A beszámoló tartalmaz egy kimutatást a továbbképzéseken résztvevő kollégákról.
A kimutatás szerint 2010-ben nem vett részt senki, egyedül a vezető.
Szabó Imréné: Elmondja, hogy 7 évente kell a kollégáknak továbbképzésre menniük. A
törvény szerint azonban 5 éves képzési tervet kell készíteni.
Kis-Simon László: A bevételi oldalon 4.600.000 Ft bevétel szerepel, a tavalyi bevétel több
volt. Kevesebb a bevételi lehetőség?
Szabó Imréné: A teljes bevételi összeg 6.000.000 Ft, de 4.600.000 Ft bevételre lett kötelezve a
művház. Ez a pályázati forrásokat is magában foglalja.
Kis-Simon László: A kiemelt rendezvények évente ismétlődő rendezvények. Gödnek
szüksége lenne, olyan rendezvényre, amit ide vonzaná az embereket. A rendezvénynek Göd
adottságaihoz, hagyományaihoz. Gratulál.
Hlavács Judit: Nagyon profi beszámoló, értenek ahhoz, amit csinálnak, ezt a napi tapasztalap
is alátámasztja. A pincefelújítás és a talajvíz problémáját kell megoldani. Természetesen
ennek megoldásra is létezik technológia. Az épület nincs teljesen alápincézve. Természetesen
létezik technológia ennek megoldásra is. Minimum 30 millió forintos beruházás.
Gazdaságosabb megoldás a pince feltöltése.
Szabó Imréné: A pince feltöltése nem lehetséges a kazán miatt. Elmondja, hogy Ő nem tudja
eldönteni, hogy meg kell-e javíttatni vagy sem. Fontos, hogy az épület ne rogyjon be.
Dr. Bognár László: A hivatalból kint volt egy csapat, megnézték a pincét. Nagyon drága a
pince talajvíz mentesítése, kb. 30 millió forint.
Kis-Simon László: Nagyon örül, hogy a művelődési ház féléves programját 4 ezer példányban
eljuttatnák a háztartásokba. A Gödi Körképben késve jelenik meg.
Farkas Márton: A hirdetésnek kötelezően be kell kerülnie a Gödi Körképbe.
Szabó Imréné: Nyertek pályázatot, a maximális összeget nyerték meg. A művelődési házról
54 másodperces filmet fognak forgatni. Népszerűsíteni fogja a művelődési házat.
Sipos Richárd: Elmondja, hogy a művház honlapja nem elérhető.
Zsuzsa: Elmondja, hogy a művház honlapjában változás történt, a www. jamh.hu internetes
cím már nem létezik, helyette a www.godimuvhaz.hu cím internetes címen érhető el a honlap.
A dominnév és a szerver is a művelődési ház tulajdonában van.
Hlavács Judit: A korábbi internetcím átirányítása nem megoldható?

Czadró Jószef: A beszámoló szép. Az előzőekben elhangzott javaslatokkal kapcsolatban
elmondja, hogy az életkori beosztás nem számít. Ezt csak akkor lehetne megoldani, ha az
emberek után egyesével megy a művelődési ház. A civil szervezetek egyéni szervezésűek.
Gratulál a művháznak.
Dr. Bognár László: Gödi fesztivál jelenleg is létezik. Göd speciális helyzetben van, minden
kulturális érték könnyen elérhető Budapest közelsége miatt. Mindig ugyanazok a civil
szervezeket vannak jelen, operaest, mindig ugyanazok jönnek. Javasolja a beszámoló
elfogadását. Az e-mailt, hogy küldjék mindenki adja le és minden hónapban megkapják.
Szabó Zsuzsanna: Az Ady Endre Klub kerítése kifog dőlni. Az épületekkel gond van.
Szabóné Hegyi Valéria: Feljegyzés megírását javasolja a Beruházási Osztály részére, melyben
az Ady Endre Klub kerítésének kidőlése, az intézmények korszerű világításának kialakítása,
energiatakarékosság, fűtéskorszerűsítés tényére felhívják a figyelmet.

12/2011 (III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
József Attila Művelődési Ház 2010. évi beszámolóját, illetve 2011. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Attila aljegyző, Intézményvezetők
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

2. Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról
Szabóné Hegyi Valéria: Ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a könyvtárnak nagy szüksége
lenne a SZIKLA integrált könyvtári rendszer moduljainak megvásárlására lenne szükség. A
rendszer kiépítéséhez 1 millió forintra lenne szükség. A számítógépek cseréje is szükségessé
vált. 1.690.000 Ft-ra lenne szüksége a könyvtárnak a teljes felszerelés korszerűsítéshez.
Ennek az összegnek a nagy részét pályázat útján szeretnék elnyerni. Sajnos a tavalyi évben
nem sikerült
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy örülne neki, ha a könyvtár külön épületbe tudna költözni.
A könyvtárnak nagyobb helye lenne. Nem szükséges új épültetett építeni. .
Farkas Márton: A két intézmény szétválasztására ki akar térni. A könyvtár nagyon sokat
dolgozott. A könyvtár állománya 3 millió darab könyvvel gyarapodott. Szép és eredményes
munka. Sokan látogatják a könyvtárat. Régebben szó volt róla, hogy az önkormányzat a
Németh László házát vásárolná meg. Az épületben a könyvtár és a múzeum is részt vesz.
Kérdése, hogy hol akadt el a megvásárlás? A könyvtárnak központi helyen kell lennie. Kár a
könyvtárat kimozdítani a helyéről. Nagyszerű munkát végzett a könyvtár. Javasolja, hogy

valamilyen formában szervezzen több író-olvasó találkozott. Nagyobb az igény és az
érdeklődés, ha találkoznak a szerzővel. Kárnyádi Sándor meghívása nagyon nagy hangot
keltett. Az internetről le kell szoktatni az embereket. A fiatalok nem olvasnak eleget.
Erdélyből, a Felvidékről is meg lehet hívni történészeket. A fiataloknak programok kellenek,
ami az olvasás irányába tereli őket. A magyar nyelvet ápolni kell.
Szabóné Hegyi Valéria: Köszöni az elismerést. A könyvtár foglakozásokat tart, ilyen a
bütykőlde, a meseolvasás. A meseolvasás rendszeres. Mindig van felolvasás, a gyermekek is
olvasnak. Egyetért azzal, hogy több író-olvasó találkozóra lenne szükség. Szakírók
meghívását jó ötletnek tartja.
Farkas Márton: Kérdése, hogy a könyvtárat többségében a gyermekek látogatják, vagy a
szülők jönnek és veszik ki?
Szabóné Hegyi Valéria: A kisebb gyermekek szülővel, a nagyobbak egyedül veszik igénybe a
könyvtár szolgáltatását.
Farkas Márton: Kérdése, hogy csak a kötelező olvasmányokat veszik ki a gyermekek?
Szabóné Hegyi Valéria: Nem csak a kötelező olvasmányokat veszik ki.
Dr. Bognár László: A Németh László házának tulajdonosaival felvették a kapcsolatot. 42
millióért adták volna el a házat, nem lett volna alkalmas, nem érte volna meg megvenni. A
Pesti úton van két hatalmas épület, aminek az építése félbe maradt. A tulajdonosa jelezte,
hogy eladná az ingatlant. A számításokat tekintve ez sem volt megfelelő.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a Kincsem park mögötti „sárga ház” melletti épület nem
alkalmas?
Dr. Nagy Atilla: Átlagos csalási házról van szó, nem alkalmas.
13/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága elfogadja a Göd
Városi Könyvtár 2010. évi éves beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Attila aljegyző, Intézményvezetők
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. Óvodai kőzethatárok módosítása
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az óvodai körzethatárok kialakítása, az intézmény alapító
okiratában szereplő férőhelyek, illetve a populáció függvénye.

Az új óvoda miatt az alsógödi férőhely több lett. Az 1. körzet a Kincsem Óvoda körzete az
északra, illetve délre eső határvonal. A Kastély Központi Óvoda körzete a Kincsem Óvoda
határvonalától délre, illetve nyugatra eső területeket. Senkit nem lehet elutasítani, azért mert
nem a körzetéhez tartozó intézménybe jelentkezik. Az elhelyezésre való gyermekek közé a
neveleki gyermekeket is bele kell számolni. A neveleki gyermekek a Kincsem Óvodához
tartoznak, az oázis lakóparkból azonban kevés gyermekre kell számítani. Az iskoláknál a
férőhelyek 50%-át adja a Németh László Általános Iskola és AMI és szintén 50%-át a Huzella
Tivadar Általános Iskola. A Huzella Iskola férőhely növekedése a Walch-épület visszavétele
által vált elérhetővé. Az óvodák esetében a férőhely megosztása a következő képpen alakult: a
férőhelyek 56/-át adja a Kincsem Óvoda és 44%-át a Kastély Központi Óvoda. Az új óvoda
megnyitásával, 75 férőhellyel lehet számolni, az SNI gyermekek miatt azonban ez a szám 69re csökkenhet.
Szabó Zsófia: Jelenleg 60 neveleki gyermeke járt a Kincsem Óvodába. Nagy túljelentkezésre
kell számítani. A védőnők felmérése alapján 160-180 gyermek van Felsőgödön, aki 3-4 éves
korosztályba tartozik. Az Oázis lakóparkból kisebb területet tartozik a Kincsem Óvodához,
jelentkezéseket tekintve, 20 gyermekkel jelent kevesebbet.
Dr. Nagy Atilla: Az óvodai probléma meg lesz oldva. Idén 30-40 gyermeket nem tud az
önkormányzat saját intézményeiben elhelyezni. A bejelentet lakcímek alapján alakította ki a
körzethatárokat.
14/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a következőképpen állapítja meg
az óvodai és általános iskolai kötelező felvételt biztosító körzeteit:
I.Óvodai szakfeladat:
1.körzet (Ellátásért felelős: Kincsem Óvoda) Göd közigazgatási bel- és
külterületének a következő határvonaltól északra, illetve keletre eső része:
Duna folyam – Határ utca – Karajos-patak vonala – Termál strand –
Termálfürdő körúttól délre eső párhuzamos vonal – a külső Ady Endre út –
Nemeskéri-Kiss Miklós utca – majd az új temető bejáratától külterületen
keresztül egyenes vonalban délkeleti (135°) irányban a közigazgatási
határig.
2.körzet (ellátásért felelős: Kastély Központi Óvoda) az I/1. pontban
meghatározott vonaltól délre, illetve nyugatra eső kül- és belterületi részek.
II.Általános iskolai szakfeladat:
1.körzet (ellátásért felelős: Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény) Göd közigazgatási bel- és külterületének a
következő határvonaltól északra, illetve keletre eső része: Duna folyam –
Határ utca – Karajos-patak vonala – Iparvágány vonala – a külső Ady
Endre út – Nemeskéri-Kiss Miklós utca – majd az új temető bejáratától
külterületen keresztül egyenes vonalban délkeleti (135°) irányban a
közigazgatási határig.
2.körzet (ellátásért felelős: Huzella Tivadar Általános Iskola) a II/1. pontban
meghatározott vonaltól délre, illetve nyugatra eső kül- és belterületi részek.

Kijelenti, hogy mivel az intézményrendszer előtt ismert gödi illetőségű 10 óvodáskorú
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 4+6 arányban, a 35 általános iskoláskorú HHH
gyermek 20+15 arányban oszlik meg a két körzet között. A részadatoknak az általános
adatoktól való eltérés alatta marad a törvényben megengedett 15%-nak.
Felkéri a jegyzőt a kötelező felvételi körzetek közzétételére, az intézményvezetőket annak
alkalmazására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, Intézményvezetők
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Hlavács Judit: Javasolja az SZMSZ elfogadását a következő módosításokkal: az
alpolgármester feladatkörének meghatározása, a bizottság összehívásával kapcsolatban.
Kis-Simon László: Csak minimális hibát talált a szövegben, betűtévesztéseket. Alapvető hiba
nincs benne. Elsősorban a bizottság feladatkörét tanulmányozta. A szabályzatban leírtak
lefedi a bizottság tényleges feladatait.
Farkas Márton: Hiányolja például a helyi vizek, illetve az Ilka-patak ellenőrzésével megbízott
bizottság, személy megjelölését.
Dr. Bognár László: A bizottságok együttes üléseket is tartanak, ezeket a kérdéseket együttes
ülések alkalmával meg lehet vitatni.
Hlavács Judit: Minden bizottsági ülés nyilvános.
Dr. Bognár László: Tartható együttes ülés minden olyan ügyben, ami például összefügg az
oktatásneveléssel.
Hlavács Judit: Környezettudatos nevelés, oktatás témában a VFB együttes ülése tartható.
Dr. Nagy Atilla: Amennyiben van érintkezési felület lehet közös ülést tartani.
Hlaváscs Judit: A bizottsági ülések összehívásával kapcsolatban pontosítani kell a 22.§ (4)
bekezdését, a szabályzat 3. sz. mellékletét az alpolgármester vonatkozásában, valamint a 13.§
(8) bekezdését.
Módosító határozati javaslat:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport bizottsága elfogadásra javasolja
Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát a következő
módosítással:
22.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lépjen: Az alábbiak szerint módosuljon:
Amennyiben bármelyik három bizottsági tag indítványozza a bizottsági ülés összehívását,
akkor az elnök 3 napon belül köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök e
kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármesternek össze kell hívnia a bizottság ülését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosító határozati javaslatot.
Módosító határozati javaslat:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport bizottsága elfogadásra javasolja
Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát a következő
módosítással:
A Szabályzat 3.sz. mellékletében az alpolgármester munkaköri leírása és feladatköre legyen
nyilvános.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosító határozati javaslatot
Az elnök 5 perc szünetet rendel el.
Módosító határozat javaslat:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport bizottsága elfogadásra javasolja
Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát a következő
módosítással:
13.§ (8) bek. Rendkívüli ülést a polgármester a rendelet 9.§ (2) bekezdésében meghatározott
indítványhoz kapcsolódó előterjesztendő anyag beérkezését követő 2 héten belül hívja össze.
Az indítvány benyújtásától számított egy héten belül, az anyag beérkezését követő 3 napon
belül a polgármester értesíti a képviselőket. A képviselők a rendkívüli ülés napirendjére
további javaslatokat adhatnak le. A rendkívüli ülésre vonatkozó meghívót és az
előterjesztések anyagát a települések anyagát a települési képviselők legkésőbb az ülés előtt 4
nappal kapják meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosító határozati javaslatot.

15/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatát, az alábbi módosításokkal:
1. 22.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lépjen: Az alábbiak szerint módosuljon:
Amennyiben bármelyik három bizottsági tag indítványozza a bizottsági ülés
összehívását, akkor az elnök 3 napon belül köteles azt összehívni. Amennyiben az
elnök e kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármesternek össze kell hívnia a
bizottság ülését.
2. A bizottság javasolja, hogy a 3.sz. mellékletében az alpolgármester munkaköri leírása
és feladatköre nyilvános legyen.
3. 13.§ (8) bek. rendkívüli ülést a polgármester a rendelet 9.§ (2) bekezdésében
meghatározott indítványhoz kapcsolódó előterjesztendő anyag beérkezését követő 2
héten belül hívja össze, az anyag beérkezését követő 3 napon belül a polgármester
értesíti a képviselőket. Az indítvány benyújtásától számított egy héten belül a
képviselők a rendkívüli ülés napirendjére további javaslatokat adhatnak le. A
rendkívüli ülés napirendjére további javaslatokat adhatnak le. A rendkívűli ülésre
vonatkozó meghívót és az előterjesztések anyagát a települési képviselők legkésőbb az
ülés előtt 4 nappal kapják meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

5. Művészeti térítése díjak:
Dr. Nagy Atilla: Ismeretet az előterjesztést. A térítési díjakat és a tandíjak mértékét a
közoktatási törvény 114.-117.§-i határozzák meg. Elmondja, hogy a térítési díjak sokkal
olcsóbbak, mint magántanárnál tanulni.
Kovács Gabriella Németh L. Általános Iskola AMI. művészeti igazgatóhelyettese: Kevés
gyermeket érintene a magas 20.000 – 40.000 ezer forintos térítési díj, a tanulók 4.0
tanulmányi átlag alatt nem választhatnak második művészeti szakot.
Kis-Simon László: Véleménye szerint megfizethet a művészeti oktatás. A Búzaszem
iskolában egy hónapban 8.000 Ft. Havonta a művészetoktatási díj.
Kis-Simon László: Egységesen fizetnek, nincs differenciálódás.
Dr. Nagy Atilla: Egyéb költségeket jelent a térítési díjon felül az eszközhasználati díj. A
felelősségérzetett javítja. Ismeretei a közoktatási törvény vonatkozó részét.

16/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulóinak tandíj és térítési díj fizetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak
szerint:
Rendeletalkotási javaslat:
Göd Város Önkormányzatának __/2011. (_____) sz. Ök. rendelete
a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak
tandíj és térítési díj fizetéséről szóló 16/2009. (IV.24.) sz. Ök. rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 117. § (4)
bekezdésében és a 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Göd Város
Önkormányzata intézményfenntartói minőségében a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak
tandíj és térítési díj fizetéséről szóló 16/2009. (IV.24.) sz, Ök. rendelet (továbbiakban röviden:
Rendelet) bevezetőjében szereplő „iskolában térítési díj” szövegrész után beiktatja a
következő szövegrészt:
„illetve tandíj”
(2) A Rendelet bevezetőjében szereplő százalékban kifejezett értékek az a./, b./, és c./ pont
alatt hatályukat vesztik és helyükre ugyanezen pontok alatt a következő értékek lépnek
hatályba:
„ a./ 5 – 20 %
b./ 15 – 40 %
c./ legfeljebb 100 %”
2. §
(1) A Rendelet 1. §-a hatályát veszti és helyébe a következő számozású és tagolású
rendelkezés lép:
„1.§
(1) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú
művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó
tizennyolc éven aluli heti négy órás oktatásban részesülő tanulóinak térítési díjai a
következők:
Korcsoport
6. életévtől 18. életévig
4 órás foglalkozás esetén

Félévi térítési díj
Kategória
Tanulmányi átlag
A/1.
5.00 – 4.60
A/2.
4.59 – 4.10

Fizetendő térítési díj (Ft)
9.000
10.000

A/3.
A/4.
A/5.
A/6.

4.09 – 3.60
3.59 – 3.10
3.09 – 2.60
2.59-ig

11.000
18.000

(2) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú
művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó
tizennyolc éven aluli heti két órás előkészítő oktatásban részesülő tanulóinak térítési díjai a
következők:
Korcsoport
6. életévtől 18. életévig
2 órás foglalkozás esetén

Félévi térítési díj
Kategória
Tanulmányi átlag
E/1.
5.00 – 4.10
E/2.
4.09 – 3.10
E/3.
3.09-ig

Fizetendő térítési díj (Ft)
6.000
7.000
8.000

(3) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú
művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóinak térítési díjai a következők:
Korcsoport
18. életévtől 22. életévig
( de csak nappali
rendszerű tanulói
jogviszony esetén)

Félévi térítési díj
Kategória
Tanulmányi átlag
B/1.
5.00 – 4.60
B/2.
4.59 – 4.10
B/3.
4.09 – 3.60
B/4.
3.59 – 3.10
B/5.
3.09 – 2.60
B/6.
2.59-ig

Fizetendő térítési díj (Ft)
14.000
16.000
18.000
36.000

„
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azok a tanulók, akik hetente több, mint 6 művészeti tanórán vesznek részt, tandíjat
kötelesek fizetni minden egyes újabb tanszak után. A Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási
törvény 116. § (1) a) pontja alá tartozó tanulóinak tandíjai a következők:
Korcsoport
6. életév alatt, 22. életév
felett, a 6 tanórát
meghaladó szakok után,
felsőoktatási hallgatói
jogviszony esetén, illetve,
ha más művészeti
intézmény igényel utána
normatív támogatást

Félévi tandíj
Kategória
Tanulmányi átlag
C/1.
5.00 – 4.60
C/2.
4.59 – 4.10
C/3.
4.09 – 3.60
C/4.
3.59 – 3.10
C/5.
3.09 – 2.60
C/6.

2.59-ig

(3) A Rendelet 2. §-a a következő (5)-ik bekezdéssel egészül ki:

Fizetendő térítési díj (Ft)
20.000
28.000
40.000
Több tanszak 3.60 alatti
művészeti átlageredmény
esetén nem választható

„(5) A művészeti oktatásban résztvevők az iskola létesítményeinek, felszerelésének
igénybevétele, használata címén az alapképzésért fizetendő térítési díjon illetve a tandíjon
felül e jogcímen a következő térítési díjat fizetik:
Egyéb díjak, költségek a művészetoktatásban
Művészeti ág

Fizetendő díj meghatározása

Zeneművészet

Díj mértéke / félév (Ft)

Hangszerkölcsönzési díj zeneiskolai
hangszerekre

2.000

(A zenetanuláshoz szükséges kották, könyvek beszerzése a szülőt terheli. Ezeket az eszközöket
ingyen rendelkezésre bocsátani nem tudjuk még a térítési díjat nem fizető tanulóink részére sem.)

Zeneművészet

Hangszerhasználati hozzájárulás a zongora- és
ütőhangszeres tanszakokon

1.000

Táncművészet

Ruha- és jelmez használati hozzájárulás

500

Eszköz- és alapanyag használati hozzájárulás

500

Képző- és iparművészet
„

3. §
E rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. szeptember 1.

6. Kérelem - Trappancs Szervátültetet Gyermekek Rehabilitációs és
Sportegyesülete
Dr. Bognár László: Ismeretei az előterjesztést. Elmondja, hogy egy gödi gyermek, aki
korábban veseátültetésen eset át részt vehet a Szervátültetettek Világjátékán Svédországban.
A Trappancs Egyesület a részvételi díj, mely összesen 300.000 Ft kifizetéséhez kér segítséget
az önkormányzattól.
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a bizottság 100.000 Ft-tal támogassa a gyermeket.
Czadró József: Tekintettel arra, hogy gödi gyermekről van szó, a cél pontos meghatározásával
támogassa a bizottság.
Dr. Nagy Atilla: A támogatási megállapodásban befogadó szervezetként a Trappancs
Szervátültetet Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete szerepeljen, azzal a kikötéssel,
hogy a gyermek kapja a pénzt.

Farkas Márton: Nem garancia, hogy a gyermek valóban megkapja a pénzt.
Dr. Nagy Atilla: A gyermek szülője is kaphatja a pénzt.
17/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága ügy dönt, hogy
Dózsa Dávidnak (Göd, Árpád út. 17.) a Szervátültetettek Világjátékán való részvételéhez
100.000 Ft-tal hozzájárul.
Az összeg kifizetése Támogatási Megállapodás megkötését követően vehető fel.
Fedezete: 2011. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy dr. Horváth László a GSE elnöke jelezte, hogy a mai
bizottsági ülésen nem tud részt venni, azonban meghívta a bizottságot az alsógödi
sportpályához 2011. március 21-re. A bizottság 8.30 órákkor találkozik a helyszínen. A GSE
elnöke elküldte a bizottságnak az általa készített városi sportkoncepciót. Kéri a tagokat, hogy
tanulmányozzák a tervezet, mely a következő bizottsági ülés anyagát fogja képezni.
Elmondja továbbá, hogy a bizottság előző ülésén bekérte a Pedagógiai Szakszolgálat
órarendjét. Az órarend megérkezett.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a művelődési ház jelezte, hogy Ratay András úr látogatást tett
az intézményben. Érdeklődött, hogy milyen kiadványokat ad ki a művelődési ház. Jelenleg ez
nem tartozik Ratay úr feladatkörébe, nem kérhet számon senkit. Ratay Andrással és a
polgármesterrel is beszélni szeretne ez ügyben.
Hlavács Judit: Szó volt arról, hogy a későbbiekben Ratay úr fog foglalkozni a kiadványok,
azonban egyelőre nem tartozik a feladatai közé.
Kis-Simon László: Ratay úr koordinátori feladatokat lát el a tv, sajtó, Gödi Körkép, valamint
a rendezvények tekintetében. Ő lenne az összekötő a bizottságon keresztül. Konkrét
utasításokat nem adhat. A bizottság javaslata alapján végez munkát.
Dr. Bognár László: Ratay úr nem művelődési szervező.
Farkas Márton: A bizottság nem utolérhető, de az elnök igen.
Dr. Bognár László: Polgármester úrnak és Ratay úrnak is jelzi a felmerült problémát.
7. Egyebek

•

„Virágos-porta” rendezvény pályázatai

Dr. Bognár László: A „Virágos-porta” rendezvény költségeinek 50%-át, azaz 80.000 Ft-ot a
bizottság fedezze. A fennmaradó 80.000 Ft-ot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság saját keretéből fedezi.
Dr. Nagy Atilla: A Városi Polgárőrség hirdette meg a pályázatot. Abban az esetben kaphatnak
támogatást, ha a korábban kapott támogatással elszámol.
Hlavács Judit: Előkészítetlennek találja az anyagot.
Dr. Bognár László: Az ilyenkor szokásos formanyomtatványt töltse ki az igénylő.
Hlavács Judit: A rendezvény szervezője készítse elő a pályázatot.
18/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága ügy dönt, hogy a
„Virágos-porta” rendezvény támogatásához, a civil szervezetekre vonatkozó pályázati
adatlapot kitöltve nyújtsa be.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

•

Majális, Dunafesztivál:

Hlavács Judit: A Gödi Fesztivál rendezvény szervezői felvetették, hogy a fellépők között
szerepelhetnének a gödi iskolák azon gyermekcsapatai, akik minőségi produkcióra képesek. A
rendezvény keretein belül megmutathatnák, hogy mit tudnak. Természetesen nem ingyen
lépnének fel. Kéri a bizottságot, hogy támogassa a rendezvényen fellépő gyermekeket.
Kovács Gabriella: Jó ötletnek tartja. Az Németh László iskola fúvószenekara és mazsorett
csapata felléphetne a rendezvényen.
Hlavács Judit: A művészeti csoportokat bevonnák a rendezvénybe, cserébe a bizottság
hozzájárulást adna a fellépéshez.
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a Támogatási Megállapodásban az önkormányzat kiköti,
hogy évente 2-3 alkalommal, 20 perces műsorral kell készülniük azoknak, akik a támogatás
fejében különböző gödi rendezvényeken fellépnek.

Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a szervezővel Wagner Lászlóval vegyék fel az
intézmények művészetoktatási vezetői a kapcsolatot. Egyeztessék kik azok, akik részt
vennének/vehetnek a rendezvényen. A bizottság támogatja a fellépőket.
Farkas Márton: Konkrétan írják le, kinek mennyi pénzre lenne szüksége, valamint, hogy miért
az adott csoportra van szükség.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a Huzella Tivadar Ált. Iskola, a Németh László Ált. Iskola és a
Búzaszem Iskola csapatairól van szó.
Dr. Bognár László: A bizottság támogatja a fellépőket. Pontos, írásbeli listát kér az indulókról
és az igényelt összegről.
Kis-Simon László: A listán szerepeljen, hogy hány csapat lépne fel és melyik iskolából.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy tehetséges gyermekek az óvodában is vannak. Az óvoda is
szívesen csatlakozna a rendezvényhez. A gyermekeknek szükségük lenne új fellépőruhára.
Elmondja továbbá, hogy az előző években mindekét óvoda 50.000-50.000 Ft-ot kapott a
Mihály Napi vásárra, játékokra beszerzésére, díjak vásárlásra. Kérdése, hogy számíthatnak-e
az óvodák idén is az említett összegre?
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy kérést támogatási adatlapon nyújtsa be.
Szabó Zsófia: A korábbi években automatikusan adta a bizottság az óvodáknak a támogatást,
melyet főleg a sportnapokra szokták fordítani.

19/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság a Kastély Központi
Óvoda és a Kincsem Óvoda részére 50.000-50.000 Ft támogatást nyújt rendezvényeire, azzal
a feltétellel, hogy a szeptemberi bizottsági ülésen elszámolnak a támogatási összeg
felhasználásáról.
Fedezete: 2011. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester, intézményvezetők
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy az óvoda egész nyáron nyitva lesz, nem tart nyári leállást. Kéri
a bizottság támogatását, hogy a Gyes-n, illetve az otthon lévő szülőket megkérhessék, hogy ne
vegyék igénybe az óvodát. Ennek két oka van, az egyik a takarékosság, a másik az óvodai
dolgozok szabadságának kiadása. A szabadság kiadása a sok gyermek miatt igen nehéz.
Hlavács Judit: Javasolja a kérelem jóváhagyását.
Szabó Zsófia: Kéri a bizottság támogatását.

Dr. Bognár László: Alpolgármester urat nem lehet megkerülni ebben a kérdésben. A bizottság
eljuttatja a kérelmet alpolgármester úrnak a bizottság támogatásával.

20/2011.(III.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a Kincsem
Óvoda és a Kastély Központi Óvoda kérelmét, miszerint a nyári hónapokban a Gyesen, illetve
az otthon lévő szülők gyermekei lehetőség szerint ne vegyék igénybe az óvodai ellátást. A
bizottság az intézmények kérelmét az alpolgármester részére továbbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy a tavalyi évben égőcserére vonatkozó pályázatot küldött át
aljegyző úr, azonban a pályázat benyújtására 2 nap állt rendelkezésükre. A pályázáshoz 2 nap
nem elegendő.
Sipos Richárd: A pályázatírás nem az intézményvezető feladata.
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy csak tájékoztató jelleggel küldte a pályázatot. Természetesen
a pályázatot a Beruházási Osztály is látja.
•

Városi ünnepségekkel kapcsolatos észrevétel:

Farkas Márton: Az intézmények minden városi rendezvényre kapnak meghívást, a
rendezvények sokszor mégsem vesznek részt. Minden intézményekből 1-2 személynek az
ünnepségen jelen kellene lenni. Nagyon kevesen vesznek részt a városi rendezvényeken.
Kis-Simon László: A városi ünnepségeken vegyenek részt a helyi intézmények. Sokan vannak
az iskolában, néhány személy képviselheti az intézményét.
•

Várdomb:

Farkas Márton: Elmondja, hogy a Várdomb nincs kihasználva. Nem tartanak rendezvényeket.
Három-négy rendezvényen kívül, a terület használatlan. Az intézmények is igénybe vehetnék.
•

Lakossági levél:

Hlavács Judit: Elmondja, hogy egy gödi lakó írásban nyújtotta be kérdéseit a bizottság,
valamint a jegyző felé. A levél írója leírja, hogy nagyobbik fia SNI-s gyermek. Kérdései az új
óvodával kapcsolatos. Szeretne tájékoztatást kapni, hogy a Kastély Központi Óvoda új
tagintézménye vállalja-e autista gyermek nevelését.
Dr. Bognár László: Felkéri aljegyző urat, hogy a levélben megfogalmazott kérdésekre
válaszoljon.
Dr. Nagy Atilla: Valószínűleg a csoportokban lesznek autista gyermekek.
Dr. Bognár László: Megkéri aljegyző urat, hogy a feltett kérésekre válaszoljon, arról a
következő ülésen tájékoztassa a bizottságot.
Dr. Nagy Atilla: Minden gyermek el lesz látva.
Pedagógiai Szakszolgálat: SNI-s gyermekek nevelése esetén a törvényi feltételeknek meg kell
felelni.
Kis-Simon László: Aljegyző úr válaszoljon.
Farkas Márton: Elmondja, hogy május 7-én egy író jön Gödre, akinek a könyve most jelent
meg. A rendezvény megszervezése 2 hónapot vett igénybe. Az író másfél órás műsorral
készül.
Dr. Bognár László: A Pedagógiai Szakszolgálat anyaga megérkezett. Javasolja, hogy az
anyagot tekintse át a bizottság és tegyen javaslatokat, hogy hová érdemes ellátogatni.
•

Tájékoztatás:

Dr. Bognár László: Elmondja, hogy dr. Horváth László jelezte, hogy a mai bizottsági ülésen
nem tud részt venni. Az elnök meghívta a bizottságot 2011. március 21-én (hétfő) reggel 8.30
órakor az alsógödi sportpálya bejárásra. Kéri a tagokat, hogy amennyiben tudnak, vegyenek
részt a bejáráson.

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést
bezárja.

K.m.f.

Dr. Bognár László
elnök

Kádár Benigna
jkv.

