
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. 
április 7-én, 8.30 órakor kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli 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.  
  
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalása 
előtt.  
 
Dr. Bognár László: A napirend tárgyalás előtt felkéri Hlavács Juditot, hogy az elmúlt 
napokban, a Huzella Tivadar Általános Iskolában történtekről tájékoztassa a bizottságot.   
 
Hlavács Judit: Előző hét csütörtökön volt a Huzella Tivadar Általános Iskolában a 
kéttannyelvű oktatásra jelentkezettek képességvizsgálata. A gödi szülők elkezdtek telefonálni, 
sokakat felháborított, hogy a gyermekük fizetős osztályba kerül, holott arra számítottak, hogy 
beférnek a 3 kéttanyelvű osztályba. Polgármester úr e témában megbeszélést hívott össze, 
melyen 3 vettek rész, az iskola igazgatójával. A megbeszélés után Sellyei Noémival és Kis-
Simon Lászlóval átmentek a Huzella Tivadar Általános Iskolába. Az iskolában megnézték 
hányan jelentkeztek. Az első osztályokba jelentkezettek közül 51 fő nem gödi és 81 fő gödi 
gyermek van. Jelenleg az alsó tagozaton összesen 30 nem gödi gyermek jár, a felsőbb 
osztályokban maximum 10 fő nem gödi gyermek van. Az önkormányzat arra a megállapításra 
jutott, hogy ez a városnak nagy megterhelést jelent. A normatíva az intézményi fenntartás 
költségeinek a felét fedezi. Amennyiben a város vállalja a nem gödi gyermekek felvételét, az 
úgy a város számára évi 10 millió Ft plusz kiadást jelent. Az iskolai beiratkozás előtt az iskola 
kifüggesztette az önkormányzat határozatát, miszerint az intézmény csak gödi gyermeket 
vehet fel. A szülők felháborodtak, a beiratkozáskor szembesültek azzal, hogy a gyermekük 
nem kerülhet felvételre. Hétfőn még nem lehetett tudni, hogy hány gyermek járhat az 
intézménybe. Amikor a beiratkozás lezárult, kiderült, hogy 139 gyermek iratkozott be, ami 5 
kéttannyelvű osztály indulását igényelték volna. A jelentkezettek között több olyan személy 
volt, aki nemrégiben jelentkezett át Gödre.   
 
Rábai Zita és Czadró József megérkezett.  
 
Hlavács Judit: Nagyon rossz, hogy az utolsó pillanatban derült ki a probléma.    
 
Dr. Bognár László: Köszöni Kis-Simon László és Hlavács Judit közbenjárását az ügyben.  
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Rábai Zita: A dunakeszi gyermekek szülei nagyon tájékozódtak. Egyszerűen átjelentkeznek 
Gödre.  
 
Dr. Bognár László: Vannak átjelentkezettek, de ezeket ellenőrzik. Jogilag az önkormányzat 
nem tehet semmit. Lehet tudni, hogy kik az átjelentkezettek.  
 
Rábai Zita: A dunakeszi szülők nem hibáztathatók. Ide jelentkeztek, felvételi lehetőség nem 
adott.  
 
Dr. Nagy Atilla: A március végi statisztika szerint a 6-dik életévét betöltött gyermekek 215 
voltak. A iskolai körzethatárok úgy lettek meghatározva. A Németh László Általános 
Iskolában is túljelentkezés van. 123 gyermek jelentkezett. A 123 gyermekből, 14 alsógödi. A 
csoportlétszámok ebben az esetben 31 gyermek/osztály jött ki. Ebben az esetben elképzelhető, 
hogy el kell utasítani az alsógödi gyermekek jelentkezését. A népességnyilvántartó adatai jók, 
de tervezésre nem használható.   
 
Rábai Zita: Sok szülő, azért iratja az adott intézménybe a gyermekét, mert a gyermek testvére 
is ott tanul. Nem ideális, hogy a szülő egyik gyermekét Gödre, a másikat Dunakeszire járatja.  
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a beiratkozásnál a testvérekre tekintettel vannak. Dunakeszin 
az iskolában most kezdődik el a beiratkozás. 
 
Kis-Simon László: A Huzella Tivadar Ált. Iskola bonyodalma egy nagyon fontos célt segített 
elérni. Elérték, hogy minden gödi gyermek, aki képességei alapján megfelelt részt vehessen a 
kéttannyelvű oktatásban. A dunakeszi tanulók felvételével más település gyermekeinek 
oktatását finanszírozta volna az önkormányzat. Minden az eredeti célnak megfelelően alakult. 
A jövőben az iskolai felvétel előtt előzetes információra lesz szükség.  
 
Lukács Istvánné, Németh László Általános Iskola és A.M.I.: A Németh László iskolában 
súlyos probléma van. Az iskola szűkösen 112 első osztályos gyermeket tud elhelyezni. 
Összesen 123 gyermek jelentkezett, ebből 11 gyermek alsógödi tanuló van. A Huzella 
iskolának meg kell oldania az elhelyezésüket. 17 gyermekből, 5 gyermeket elutasítanak, a 
maradék 11 elhelyezését a Huzella Tivadar iskolában kell megoldani. Általában 104-105 
gyermeket vesz fel az intézmény, mindegyike gödi lakhelyű. Azokkal a gyermekekkel is 
számolni kell, akik év közben költöznek be.    
 
Farkas Márton: Elmondja, hogy a korábbi oktatási bizottság határozatot hozott arról, hogy kit 
lehet felvenni az intézményekbe.  
 
Hlavács Judit: Az iskola választás szabad, de az iskolák számára nincs kötelező felvétel.  
 
Farkas Márton: 25 gyermeknél többet nem tud egy tanár tanítani. Az intézményeket ki kell 
bővíteni.    
 
dr. Bognár László: Felkéri aljegyző urat, hogy az oktatási törvényt e témakörben a következő 
bizottsági ülésre tekintse át.     
 
Dr. Nagy Atilla: A Közoktatási Törvény 65.§ (5) bekezdése az iskolai körzetesítésről szól, 
kimondja, hogy elsősorban a körzeten belül kell venni a gyermekeket, majd a körzeten kívül 
esőket, de azonos településen lévőket, végül a körzeten kívül, más településen lévőket. 
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Rendelet alkotását javasolja a sajátos helyzetben lévő gyermekek miatt. Legvégső esetben a 
jegyzőnek kell gondoskodnia a tanköteles gyermekek elhelyezéséről.  
 
Dr. Bognár László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Németh László Általános Iskola és 
A.M.I. évfordulóját ünnepli, az ünnepség 2011. április 18-án, 10.00 órakor kerül 
megrendezésre a iskolában.   
 
 
 
Tervezett Napirendi Pont:  
 

1. Göd Város Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét.  
 
 
 
 
Napirendi pont tárgyalása: 
 

1. Göd Város Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 
 
Dr. Pintér György: Az anyag elején szerepel a törvényi kötelezettség. Elmondja, hogy az 
alakuló üléstől számított 6 hónapon belül, a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a gazdasági 
programot. A gazdasági programot sok minden befolyásolja, a közigazgatási bizonytalan 
helyzete, az olajár emelkedése stb. Az elkészült anyagnak fontosabb a megléte, mint a 
tartalma. A lényege az irányjelzés, nem lehet olyan mélységű anyagot készíteni, hogy minden 
terület részletes kifejtésre kerüljön.    
 
Rábai Zita: A gazdasági programot alapvetően jónak találja. Ugyanakkor az önkormányzatnak  
rendelkeznie kell egy integrált városfejlesztési stratégiával, melyet a Forszensz Kft. készített, 
a KMOP-5.2.1./B  - formai hiba miatt elutasított - Városközpont pályázathoz, 6 millió forint 
ellenértékért. Kérdése, hogy az elkészült gazdasági program hogyan épül a korábban 
elkészített integrált városfejlesztési stratégiára? Az integrált városfejlesztési stratégia része 
volt a gazdasági fejlesztési stratégia. Hogyan épül a gazdasági programba? Nem tartja 
elfogadhatónak, hogy egy elkészült gazdasági program lényege a megléte legyen. Az program 
ennek megfelelő, konkrétumokat nem tartalmaz. Konkrétumot egyik területen sem mutat, 
nincs iránymutatás. Göd számára a turisztika fellendülése jelenthetne kitörést. Az 
önkormányzatnak nem áll szándékában megvalósítani a korábbi elképzeléseket. Ötletelni 
lehet, azonban nincs rá fogadókészség. A gazdasági program legkidolgozottabb az oktatási 
rész, ennek elkészítésében a bizottság tagjai mindannyian részt vettek. Szeretne megtekinteni 
a KMOP-5.2.1./B pályázathoz készült Gazdaságfejlesztési Programot.  
 
Dr. Pintér György: A gazdasági programban minden területet részletesen leírni nem lehet. A 
korábban készült integrált városfejlesztési stratégiával együtt újra át fogja tanulmányozni a 
programot. Elmondja, hogy az előző tanulmány más gazdasági helyzetben készült, így az 
azóta bekövetkezett változások miatt, az már nem használható. A közigazgatás változik, előre 
nem tudja hogyan, ezért a programot nem lehet részletekben kifejteni.    
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Rábai Zita: A programban bizonyos projekteknek szerepelnie kell benne, de ha változik 
valami, akkor ahhoz kell illeszteni. Nem tudni miről szól az anyag.  
 
Dr. Bognár László: Irodákat lehetne felállítani, pl.: túrinformatikai irodát. Kérdése 
alpolgármester úrhoz, hogy van-e lehetőség arra, hogy Rábai Zita képviselő asszony 
betekinthessen a Városközpont pályázathoz készült gazdaságfejlesztési programba?  
 
Dr. Pintér György: Ki kell dolgozni egy stratégiát.  A Római vonalak „limes” valószínűleg a 
világörökség része lesz, az hogy egy kiaknázható lehetőség lesz-e Göd számára, előre nem 
látható. Szóba került a lovasturizmus fellendítése, az anyag nem tartalmazza.  
 
Hlavács Judit: A programból egy-két konkrétumot hiányol. Konkrétumokat kellene benne 
megfogalmazni, mint pl.: városmarketinget, kerékpárturizmus fellendítése. A kitörési 
irányokat kellene meghatározni. A városnak el kell gondolkodnia, hogyan tudja „eladni” 
magát. A helyi vállalkozásokat támogatni kell. A helyi szálláshelyeket, szolgáltatókat Göd 
város honlapján fel kell tüntetni. Jelenleg a honlapon egyetlen gödi szálláshely és vendéglátó-
ipari egység sem szerepel. Egy-egy mondat essen a programban a kerékpárturizmusról, a 
város által koordinált marketingről, és a termálstrandról. 
 
Dr. Pintér György: A kerékpárturizmust bele lehet írni, a gödi vállakózókat, pedig meg kell 
jeleníteni a honlapon.   
 
Rábai Zita: A gazdasági program környezetvédelemre vonatkozó része jól használható, 
kifejezetten használható. Szerepel benne a megújuló energiaforrások hasznosítása, alternatív 
energiaforrások használata. Vannak elképzelések, melyekkel el lehet kezdeni kidolgozni, 
vannak hozzákapcsolódó pályázati lehetőségek. Az egész gazdasági programot javasolja 
áttekinteni, annyira általánosan fogalmaz, hogy nem lehet belőle kiindulni. Az elmúlt 4 évben 
nem tud a város mit felmutatni. Körül kell határolni, hogy mi az, amit a város el szeretne érni.     
A programpontok meghatározása után a következő lépés, a hivatalnak, az osztályoknak, 
illetve a bizottságoknak a feladatok kiadása az őket érintő részekben. Számonkérhetővé válik 
a megvalósítás.  
 
Kis-Simon László: Az anyagból számára a legfontosabb a 14 oldalon van. A két 
önkormányzati fenntartású iskola 1642 gödi, neveleki, illetve környékbeli gyermek ellátását 
biztosítja. A két intézmény összesen 1800 gyermek ellátását tudja biztosítani. Kérdése, hogy 
most hány gyermeket vettek fel az iskolákba? Szélsőséges esetben 1970 fő ellátást tudja 
biztosítani a két intézmény. Mikor válik szükségessé új termek létrehozása?  
 
Dr. Pintér György: A városi kapacitás összesen 2130 fő.  
 
Hlavács Judit: A Búzaszem iskolától jelenleg az önkormányzat azt kéri, hogy a tanulók 50%-a 
legyen gödi. Kérheti az önkormányzat, hogy nagyobb százalékban vegyenek fel gödi 
gyermekeket.   
 
Kis-Simon László: A Búzaszem iskola tavalyi statisztikája szerint, a gyermeke 70%-a nem 
gödi gyermek volt.  
 
Hlavács Judit: Nem gödi gyermek a tavalyi évben 62%-a volt összesen az intézménynek. 
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Dr. Nagy Atilla: A Búzaszem iskola 52%-a volt nem gödi gyermek.  
 
Hlavács Judit: A 2 nappal korábbi adatok szerint az intézmény a most induló osztályokban 
65%-ban gödi gyermekek lesznek.  
 
Kis-Simon László: Az önkormányzat hozzájárul a Búzaszem iskola fenntartásához, az 
önkormányzat kérheti, hogy az intézmény 80%-ban csak gödi gyermekeket vegyenek fel.  
 
Dr. Pintér György: Az anyagi lehetőségeknek megfelelően vegyék fel a gyermekeket.  
 
Hlavács Judit: Jelenleg a Búzaszem iskolának 50%-ban gödi gyermekeket kell felvennie.  
 
Farkas Márton: Néhány konkrétumot hiányol a programból. A program tartalmazza új 
művelődési ház építését. A turizmus is fontos szempont Göd életében. A Dunakanyarra 
büszke lehet a város. A nemzetközi kapcsolatként jó lenne egy német településsel felvenni a 
kapcsolatot? Göd a francia testvérvárossal jó kapcsolatot ápol. Milyen haszonnal jár ez a 
kapcsolat. Kérdése, hogy a gödi diákok voltak-e Franciaországban, illetve az ottani diákok 
voltak-e Gödön?  Javasolja, hogy egy székely településsel vegye fel az önkormányzat a 
kapcsolatot. A nyelvtanulás érdekében is kedvező lehet. Javasolja, hogy a közbiztonsággal és 
a katasztrófavédelemmel kapcsolatban is legyen konkrétum meghatározva. Probléma, hogy az 
önkormányzat nem tud hatni a helyi rendőrségre. Gödön nincs közbiztonság, nincs közös 
elképzelés a hivatal és a rendőrség között. A turizmus mellett, a környezetvédelem is fontos 
feladata a hivatal számára.  
 
Dr. Bognár László: Javasolni kell, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot egy székely 
településsel. A testvérkapcsolatok nagyon jól működnek. Egyedül a hegyközpályi kapcsolat 
nem működik megfelelően.  
 
Farkas Márton: Erdélyi településsel javasolja a kapcsolatfelvételt, pl.: egy csángó faluval. 
Korábban az volt a szabály, hogy egy országból, csak egy településsel lehet testvérvárosi 
kapcsolatot kialakítani. Kérdése, hogy van-e erre szabályzat?  
 
Dr. Nagy Atilla: Nem ismer ilyen szabályzatot, ezt valószínűleg a célszerűség miatt 
javasoljuk. 
  
Kis-Simon László kérdésére válaszolva, elmondja, hogy a két intézmény a statisztika szerint 
optimálisan 1800 tanulót tud ellátni. Az 1970 fő a törvény által maximálisan engedhető 
létszámtúllépés.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy az alsógödi strand környékén lévő botrányok miatt, Göd 
alakítson ki kapcsolatot a vízirendőrséggel. Véleménye szerint a rendőrséggel működik a 
kapcsolat. Véleménye szerint a Közterület-felügyelet hatékonyabb működésére lenne szükség. 
A városnak ebből bevétele is származhat.   
 
Dr. Bognár László: Tárgyalások folynak a vízirendőrséggel, valószínűsíthető, hogy önálló 
vízirendőrsége lesz Göddel szemben Suránynak. A vízirendőrök Szigetmonostornál 
állomásoznának.  
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Rábai Zita: A program 10. oldalán olvasható, hogy Göd tőkevonzó képességét javíthatja a 
Göd lakossága az országos átlagnál iskolázottabb. Ezzel a kijelentéssel óvatosan kell bánni, 
veszélyes terület.  
 
Dr. Nagy Atilla: A kijelentést alátámasztja Göd város szociális térképe.   
 
Rábai Zita: A 7. oldalon található SWOT analízisben található olyan javaslat, mely a 
programban nem került kifejtésre. Az elképzeléseket feladatosítani kell. A turisztikai részben 
meg kell határozni a feladatokat. A program turisztikai részébe kell beépíteni a Duna-part 
rekreációs célterületté nyilvánítását, a város és környéke kerékpáros turizmus átmenő és 
célterületté válását, Gödi Strand rekreációs területté válását, ásványvíz hasznosítását, minden 
kitörési lehetőséget biztosít a városnak. Pár mondatban szót kell ejteni a város adósságának 
törlesztésről, hogyan képzeli a város az adósság visszatörlesztését. A gazdasági program 
oktatást érintő részénél cél az óvodai férőhelyek szükségességének megvizsgálása. Meg kell 
vizsgálni a 2010-2014 ciklusban a férőhelyek szükségességét, hogy a 2014-2018. ciklusra elő 
legyen készítve. Javasolja, hogy a fejezetek végén konkrétan legyenek összefoglalva a 
feladatok.   
 
Farkas Márton: Konkrét javaslatai a következők: a nemzetközi kapcsolatok rész egészüljön ki 
azzal, hogy a város kezdeményezi egy romániai, erdélyi csángó faluval a testvérvárosi 
kapcsolat felvételét. A közbiztonságról szóló rész egészüljön ki azzal, hogy a város 
közlekedési lámpákat szereltet fel. A turizmusról szóló részben szerepeljen a meglévő 
kerékpárút karbantartása, valamint a hivatal lépjen kapcsolatba az illetékes személyekkel 
annak érdekében, hogy a kerékpárút áthaladhasson a Kék Duna üdülő területén lévő töltésen. 
 
Dr. Bognár László: A terület jelenleg a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik.   
 
Dr. Pintér György: A terület megszerzése célként szerepelhet a programban.   
 
Dr. Bognár László: A gát nem lehet magánterületen.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az állami vízügynek kellene perelnie.   
 
Kis-Simon László: Kevés pénz jut a bővítésekre. A Németh László Általános Iskola és A.M.I. 
a rendezvényeit, záró koncertjeit Vácon tudja megtartani. Nincs olyan helyiség, terem Gödön, 
ami alkalmas lenne rendezvények tartására. Célként kell kitűzni a központi művelődési 
centrum létrehozását, ahol legalább 500 embert elhelyezése megoldható.  
 
Rábai Zita: Az intézmények beruházási igényei fel lettek mérve, a programba bele kell tenni 
az utalást.   
 
Dr. Pintér György: A program tartalmazza a szükséges intézményi beruházásokat. 
Beruházások tekintetében a Kincsem Óvoda élvez elsőbbséget.   
 
Rábai Zita: Az idei év 430 millió forintos hiánya a következő évben nőni fog.  Az 
intézmények beruházási igényei meg lettek határozva. Javasolja, hogy a konkrét beruházási 
lista szerepeljen a gazdasági program mellékleteként.  
 
Lukács Istvánné: A Németh L. iskolában 17 gyermek jelentkezett, akit nem tudnak elhelyezni. 
A 17 gyermekből, 14 gyermek alsógödi, 3 gyermek pedig sződligeti.  
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Dr. Pintér György: Elmondja, hogy az Ilka Csárda tulajdonosa 300 fős befogadóképességű 
termet szeretne építeni. Ez a terem a város rendelkezésére állhat. A gazdasági programba bele 
lehet illeszteni új művelődési ház építését.    
 
Rábai Zita: Kérése, hogy a gazdasági programban összefoglalva kerüljenek be a feladatok.  
 
 
 

              22/2011.(IV.07) sz. KOSB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek Göd Város Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
  
A bizottság - 6 - igen, - 1 - tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 
 

            K.m.f. 
 
 
 

 
 

Dr. Bognár László              Kádár Benigna 
Elnök                jkv. 


