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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. 
május 12-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.  
  
A bizottság határozatképes – 6– bizottsági tag jelen van.  
 
Farkas Márton bizottsági tag nincs jelen, távolmaradását előre jelezte.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás 
előtt.  
 
Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri: 
 

• Dr. Bognár László: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. koncepciója 
• Hlavács Judit: Rendezvényeken fellépő iskolai csoportok támogatása  

 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. Önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okiratainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
2. Kastély Központi Óvoda integrált fejlesztésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

3. Huzella Tivadar Általános Iskola módosított pedagógiai program 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
4. Támogatási kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

5. Határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
6. Egyebek 

 
• Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. koncepciója 

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
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• Rendezvényeken fellépő iskolai csoportok támogatása 
Előterjesztő: Hlavács Judit 

 
 

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. napirendi pont: Önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okiratainak 
módosítása 

 
Dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést.   
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy 3 intézmény alapító okiratának módosítása, annak tartalma 
miatt indokolt. 
 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása: 
 
Dr. Nagy Atilla: A Huzella Tivadar Általános Iskola estében a 9/a pont kerülne módosítása: 
az iskolába fölvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 820 fő. A 9. pontból kikerülne az 
alap-,kiegészítő- és kisegítő tevékenység. A kéttannyelvűség miatt az iskola neve angol, 
illetve német nyelven is szerepelne az alapító okiratban.  
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy az iskola nevében szerepeljen a „kéttanításinyelvű iskola” 
elnevezése.   
 
Horváth Ferenc: Szeretné, ha szerepelne az iskola nevében, valamilyen formában a iskola 
specialítása, ami jellemzi az intézményt.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy az iskola elnevezésében a kéttanításinyelvűség elnevezés 
szerepeljen.  
 
Horváth Ferenc: Kéri, hogy az iskola elnevezése a következő legyen: Huzella Tivadar 
Általános és Kéttanításinyelvű Iskola.  
 
Dr. Nagy Attila: Az alapító okiratban szerepeljen, hogy más településekről évfolyamonként 
csak annyi gyermek vehet föl, ami nem indokolja új osztály kialakítását. Az okiratban 
javasolja konkrétan meghatározni a felvehető maximális érték 820 fő. A Huzella Iskola 
alapító okiratának 7. pontjának szövege az alábbiak szerint módosulna: „Pénzügyi és 
gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város Önkormányzat szerve a 
Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. stb…..”  
Az okirat 9. pontban elhatárolva legyenek a feladatok. Az okiratban külön szakfeladaton 
szerepelt a felnőttoktatás, mivel azonban nincs rá kapacitás, igény sincs rá, így ez a lehetőség 
kikerülne az okiratból. 12. pontban módosulna: az iskola ingyenes rendelkezésére bocsátja a 
„Walch-épület” a hozzá tartozó ingatlannal.  
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Kis-Simon László: Áttanulmányozta az intézmények alapító okiratit. Az iskola okiratának 8. 
pontjában az iskola pénzét iskolai dologi kiadásokra lehet fordítani, míg a Németh László 
Iskola tekintetében másra is fel lehet használni, pl.: bérezésre, jutalmazásra.  
 
 
Németh László Általános Iskola és A.M.I.: Elmondja, hogy ez a tanulók jutalmazását 
szolgálja. Minden esetben a művészetoktatási képzésben részvevő tanulókra vonatkozik.   
 
Dr. Nagy Atilla: Kérdése, hogy igazgató úr szeretné-e élni ezzel a lehetőséggel.   
 
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy az iskola alapítványa támogatja a versenyeket.  
 
 
 

30/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a Huzella Tivadar Általános Iskola alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint:  
Az alapító okirat:  
1. pontjában az iskola neve a következő szerint szerepeljen: Huzella Tivadar Általános és 
Kéttanításinyelvű Iskola. 
5 pontjában: „Más településekről évfolyamonként csak annyi gyermek vehető föl, amennyi 
még nem indokolja az évfolyamon új osztály szervezését. Ellátja mindenekelőtt a gödi 
általános iskolás sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált iskolai 
fejlesztését is.” 
7. pontjában: „…. Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ) látja 
el.” 
9. pont címéből törlésre kerüljön: „ alap-,kiegészítő-és kisegítő tevékenységei” szövegrész.  
9/A pontjában: „Az iskolában fölvehető maximális gyermek-és tanulólétszám: 820 fő.” 
12. pontjában: „Walch-épület a hozzá tartozó telekingatlanokkal.” 
Az Alapító Okirat többi pontjában szereplő módosításokat elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot az Alapító Okirat 
véleményezésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, jegyző, intézményvezető 
 

 
A bizottság – 6 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 
 

Németh László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása:  
 

Dr. Nagy Atilla: Az alapító okirat 5. pontjában belekerülne, hogy az iskola más településről 
csak akkor vehet föl gyermeket, ha az nem indokolja új évfolyam szervezését, ide nem értve a 
Sződ Nevelek részhez tartozó gyermekeit. A okirat 9. pontjából törlésre kerül az alap-
,kiegészítő és kisegítő tevékenységei cím.  
7. pont: „…..Göd Város Önkormányzat szerve a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el.” 
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Kis-Simon László: Egyértelműsíteni kellene a 13. pont 5 bekezdésében, „Az ezekből 
származó bevételt a költségvetési szerv alapfeladatinak ellátásához, illetve az e 
tevékenységben résztvevők díjazásához felhasználhatja, mely ……..” szövegrész helyébe a 
következő lépjen: „Az ezekből származó bevételt a költségvetési szerv alapfeladatinak 
ellátásához, illetve az e tevékenységben résztvevő tanulók díjazásához felhasználhatja, mely 
……..” 
Az okirat 16. pontjában szereplő bizottság neve a következőkre módosult: Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság.  

 
 

31/2011(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a következők szerint:  
5. pont: Más településekről – ide nem értve a Gödhöz csatolás alatt álló Sződ Nevelek részét – 
évfolyamonként csak annyi gyermek vehető föl, amennyi még nem indokolja az évfolyamon 
új osztály szervezését. Ellátja mindenekelőtt a gödi általános iskolás sajátos nevelési igényű 
gyermekek meghatározott körének integrált iskolai fejlesztését is.  
7. pont: „…. Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el.” 
9. pont címében törlésre kerüljön, „alap-,kiegészítő és kisegítő tevékenységei” szövegrész  
13. pont (5) bekezdés: „ Az ezekből származó bevételt a költségvetési szerv alapfeladatainak 
ellátásához, illetve az e tevékenységben résztvevő tanulók díjazásához felhasználhatja, mely 
tételeket…” 
16. pont: „közművelődési és oktatási bizottság” megnevezés, Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság megnevezésre változzon. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot az Alapító Okirat 
véleményezésére.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, jegyző, intézményvezető 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

 
József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása:  

 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a alapító okiratában a 9. pont címéből törlésre kerülne az 
„alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységei” szövegrészlet. Új szakfeladatok kerülnének 
meghatározásra: művészeti létesítmények működtetése, társadalmi tevékenység, nem 
lakóingatlan bérbeadása, üzemletetése, médiareklám. A 10. pontban a bizottság neve 
„közművelődési és sport bizottság” helyett „közművelődési, oktatási és sport bizottság” –ra 
módosuljon. A 7. pont a következők szerint módosuljon: „…… Göd Város Önkormányzat 
szerve a Településellátó Szervezet látja el.”   

 
Hlavács Judit:  Kérdése, hogy melyik tevékenységi körbe sorolható be az, amikor a 
művelődési ház vásárok, börze céljából kiadja a nagytermét.   
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Szabó Imréné: Elmondja, hogy a helyiségkiadás tevékenység alá besorolható, nem szükséges 
külön szakfeladatszámot létrehozni.   

 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a médiareklám szakfeladatnak szerepelnie kell az alapító 
okiratban. A szponzorokat csak így tudja kifizetni a művelődési ház.   

 
Szabó Imréné: Valóban azért szükséges, hogy a művház számlaképes legyen. Lehetősége 
legyen arra, hogy szponzorálják.   

 
Kis-Simon László: A szakfeladatok között szerepel a vásári szórakoztatás, kérdése, hogy 
pontosan mit takar.  

 
Szabó Imréné: Olyan rendezvényeket, mint például a városnap.  

 
 

32/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a József Atilla Művelődési Ház alapító okiratának 
módosítását a következők szerint:  
7. pont: „…. Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet látja el.” 
9. pont címéből törlésre kerül az „alap-,kiegészítő és kisegítő tevékenységei” szövegrész 
10. pont: „közművelődési és oktatási bizottság”, helyett „közművelődési, oktatási és sport 
bizottság”  
Az Alapító Okirat többi pontjában szereplő módosításokat elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot az Alapító Okirat 
véleményezésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 
   
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Göd Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása:  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a könyvtár esetében az alapító okirat 9. pont címe a 
következők szerint módosulna: alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységei szövegrész törlésre 
kerülne.    
 
Hlavács Judit: A könyvtár alapító okiratában más módosítás nem szerepel, így azt nem 
javasolja módosítani.   
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy a 11. pontban a bizottság nevének módosítása szükséges. 
Kérdése, hogy az ajándékba kapott könyveket miként kezeli a könyvtár?  
 
Szabó Imréné: A könyvtár az ajándékba kapott könyveket állományba veszi, ehhez azonban 
nem fűződik szakfeladat.  
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Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az okiratban a kötelező szakfeladatok mindegyike szerepel.  
 
Hlavács Judit: Véleménye szerint az állománygyarapítás témakörébe tartozik.   
 
Dr. Bognár: Mivel a Göd Városi Könyvtár Alapító Okiratában érdemi változás nem történt, 
így annak módosítását a bizottság nem javasolja.   
 
 
 
Városi Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása:  
 
Dr. Nagy Atilla: Módosítani szükséges: 7. pontban: „….. Göd Város Önkormányzat szerve a 
Településellátó Szervezet látja el.” 9. pont címéből törlésre kerül az alap-, kiegészítő és 
kisegítő tevékenységei” szövegrész. A szakfeladatok felülvizsgálásra kerültek.  
9/B pont teljesen új pont, a korábbi okiratban nem szerepelt. Ez a pont az SNI-s gyermekek 
óvodai ellátásról szól. Szerepel benne, hogy a pedagógiai szakszolgálat ellátja a enyhe fokban 
érzékszervi sérült, egyhe fokban nagyothalló, enyhe fokban gyengénlátó, egyhe fokban 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos, egyhe fokban 
mozgáskorlátozott, autista, illetve  tartós és súlyos megismerő vagy viselkedés fejlődéssel 
küzdő gyermekeket.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy egy gödi szülő megkereste, akinek van egy négy és fél éves 
gyermeke, SNI hármas szorzójú, középsúlyos Down-szindrómás. Jelenleg a gyermek a váci 
intézetben jár.   
 
Kövendiné Tímár Erzsébet a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője: Elmondja, hogy az alapító 
okiratban szerepelnie kell a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek ellátásának is. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogyha a szakszolgálat feladatai között szerepelni fog az enyhe, 
illetve középsúlyos gyermeke ellátása, a szakbizottságok Gödre fogják irányítani a 
gyermekeket. Hosszútávon nem lehet fenntartani. Egyedi eseteket el lehet bírálni.   
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy előre láthatólag 7 SNI-s gyermek kerül felvételre a Kastély 
Óvoda új tagintézményébe.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: Az SNI-s gyermekek ellátásának szerepeltetésének az alapító 
okiratban azt eredményezné, hogy a szakértői bizottságok Gödre terhelnék az ellátásra szoruló 
gyermekeket. Kéri, hogy a bizottság mérlegelje. Javasolja, hogy méltányossági alapon 
lássanak el SNI-s gyermekeket. Hátránya, hogy a méltányossági alapon ellátott gyermekek 
után nem jár normatív támogatása.   
 
Hlavács Judit: Az alapító okiratot nem egy gyermek miatt kell módosítani. Általánosságban 
szeretne-e a pedagógiai szakszolgálata SNI-s gyermekeket ellátni?  
 
Pedagógiai Szakszolgálat: A szakszolgálatnak mindenféleképpen el kell látnia az SNI-s 
gyermekeket, abban az esetben, ha gödi gyermekekről van szó.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy az alapító okiratban ne szerepeljen az SNI-s gyermekek 
óvodai és iskola ellátása.  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a korábban említett hölgy, akinek hármas szorzójú Down-
szindrómás a gyermeke, azért szeretné a gödi óvodában elhelyezni a gyermeket, mert 
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véleménye szerint a jelenlegi intézményben nem fejlődik. A szakértői bizottság a váci 
intézményt jelölte ki a gyermek ellátására.   
 
Németh László Általános Iskola és A.M.I.: A szakértői bizottság általi kijelölés a mérvadó.  
 
Kis-Simon László: Ha a szakértői bizottság kijelöl egy intézményt az kötele felvenni a 
gyermeket. Az említett családdal együttérez, a középsúlyos SNI-s gyermekek feladatellátása 
nem feladata a városnak, ez megyei szintű feladat. A város olyan feladatot vállalna magára, 
ami nem a hatáskörébe. Amennyiben az alapító okiratban megjelölésre kerül az óvodáskorú 
SNI-s gyermekek ellátása, a szakbizottság kijelöli a szakszolgálatát a gyermeke ellátására.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy ne kerüljön az alapító okiratba a középsúlyos gyermekek 
ellátása. Ebben a témakörben ne a bizottság döntsön.   
 
Karaszek Ernőné Kastély Központi Óvoda vezetője: Kéri, hogy a határozza meg  ki vehető fel 
az intézménybe. Abban az esetben, ha ezzel a gödi gyermekkel kivételt tesz az intézmény, 
számítani lehet a többi szülőre is, akik kérik majd gyermekük elhelyezését. A szakbizottság 
hiába írja levelében, hogy amennyiben nem szolgálja a kisgyermek javát az intézményt, úgy  
visszakerülhet a speciális körbe, ilyen megoldás nem lehetséges.  Javasolja, hogy ne 
konkrétan ennek a gyermeknek az esetét vegye figyelembe. Ez az eset egy helyzetet mutat be, 
általánosságban kell megvizsgálni. Göd fizet a váci intézetnek az SNI-s gyermekek ellátásért. 
A szakszolgálat határkörébe fog tartozni az ellátás, jogilag nem teheti meg, hogy a későbbiek 
során a gyermeket ellátását átadja az váci intézménynek.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a középsúlyos gyermekek ellátásának hatásköre ne 
kerüljön bele a szakszolgálat alapító okiratába.  
 
 

33/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Városi Pedagógia Szakszolgálati Intézmény módosított 
Alapító Okiratát a következők szerint:   
7. pont: „….. Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el.” 
9. pont címéből törlésre kerüljön az „alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységei”szövegrész 
Az Alapító Okirat többi pontjában szereplő módosításokat elfogadásra javasolja.  
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot az alapító okirat 
véleményezésére.  
 
Határozat: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 
 
Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratának módosítása:  
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Karaszek Ernőné: Az okirat 2 pontjában a költségvetési szerv székhelye: Béke u. 3.  Kérdése, 
hogy az új intézmény telephelyként szerepel-e majd az okiratban? Korábban a statisztikai 
szolgálatnál a Jávorka utcai épület telephelyként jelen meg. Eddig a statisztikai szolgáltatásnál 
a Jávorka utcai épület telephelyként jelent meg. Kéri, hogy a Kastély Központi Óvoda 
telephelyének neve Fácán Óvoda legyen.   
 
Hlavács Judit: A székhely neve: Kastély Központi Óvoda, a Rákóczi úti épület: Fácán Óvoda 
legyen.   
 
Dr. Nagy Atilla: 2. pont a következők szerint módosulna: Az óvoda székhelye: 2131 Göd, 
Béke út 3. neve: Kastély Központi Óvoda, Telephelyei: 2131 Göd, Jávorka S. u. 12. , neve: 
Hétszínvilág Óvodaegység., valamint 2131 Göd, Rákóczi út. 23., neve: Fácán Óvodaegység.   
5. pont: belekerül az SNI gyermekek óvodai ellátása.  
7. pont: „….. Göd Város Önkormányzat szerve a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el.” 
9. pont címében törlésre kerül a következő rész: „alap-, kiegészítő- és kisegítő tevékenységei” 
9. pont kiegészül a B ponttal.   
 
Hlavács Judit: 9/B pont kerüljön ki a „csoportonként” szó  a következő szövegrészből 
„legfeljebb 2 fő, együtt csoportonként összesen….”  
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a 9/B pont mondata egészüljön ki a következők szerint: „E 
férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 5 fő férőhelyszorzot jelent 
csoportonként.”  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: Kérdése, hogy azok  az SNI-s  gyermekek, akik nem a Fácán 
óvodába, de a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét megkérik, majd 
kérvényezik a Fácán óvodába való felvételt. Mi a teendő ebben az esetben.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az intézménybe akkor lehet felvenni gyermeket, ha van férőhely. A felvételt 
nyert gyermek ugyanolyan intézményi ellátásban részesül.  
 
Karaszek Ernőné: Teljesen reális, elő problémát mondott el a Pedagógia Szakszolgálat 
vezetője.  Ezek a helyek mobilak lesznek, amint a Fácán megüresedik egy hely, akár a 
Kincsem Óvodából átintegrálhatóvá válik egy SNI-s gyermek.   
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: Több ilyen SNI-s gyermek lesz, mint amennyi a Fácán óvodában 
elhelyezésre kerülhet. Tudomása van arról, hogy a Kincsem Óvodában.  
 
Karaszek Ernőné: Elmondja, hogy a Fácán óvoda 30 csoportlétszámmal fog működni. Az 
integrált nevelés a Fácán épületében megoldott lenne.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a Jávorka utcai épület nem alkalmas, mivel a termek túl kicsik.   
 
 

34/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek a Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztésben megjelölt módosítások szerint, valamint a 
7. pont: „…. Göd Város Önkormányzata szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el.  
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9. pont címében törlésre kerüljön az „alap,- kiegészítő- és kisegítő tevékenységei” szövegrész. 
9/B pont módosuljon a következők szerint: „E férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2 fő 
integrálható, ez 5 fő férőhelyszorzót jelent csoportonként.” 
Az Alapító Okirat többi pontjában szereplő módosításokat a melléklet szerint elfogadásra 
javasolja. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot az Alapító Okirat 
véleményezésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
  
 
A bizottság -  6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Kincsem Óvoda Alapító Okiratának módosítása:  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda Alapító Okiratában érdemi változás nem 
történt. Apró javításokat lehet tenni.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja a bizottságnak, hogy a Kincsem Óvoda Alapító Okirata ne 
kerüljön módosításra, mivel az abban foglaltakhoz képest érdemi változás nem történt.   

 
Dr. Nagy Atilla: Tájékoztatja az intézményvezetőket, hogy az Alapító Okiratokban foglalt 
módosítások a Képviselő-testület jóváhagyása után lépnek hatályba.   
 

 
2. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda integrált fejlesztésével kapcsolatos 

döntés 
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az előterjesztés nem készült el, ezért kéri a napirendi pont 
tárgyalását a következő ülésre halassza el.  
  
A bizottság leveszi napirendjéről a „Kastély Központi Óvoda integrált fejlesztésével 
kapcsolatos döntés” című napirendi pontot.   
 
 

3. napirendi pont: Huzella Tivadar Általános Iskola módosított pedagógiai program 
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy az ülés megkezdése előtt gratulált az iskolának, a vezető 
munkájához. Az iskola elkészítette módosított pedagógiai programját. A bizottság szakszerű 
anyagot kapott. A Környezeti, egészségnevelési és fogyasztóvédelmi program, valamint a 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 
programja. A dokumentum összeállításánál a szükséges és használható ismeretnyújtásra 
építkeztek. Az iskolai büfével kapcsolatban elmondja, hogy örömmel venné, ha zömében 
egészséges ételeket legyenek kaphatok. Az iskola Pedagógiai Programjában külön kiemeli, 
hogy az iskola kidolgozta a mindennapos testnevelést, órára, osztályra lebontva. A tanulók 
beiskolázásával kapcsolatban az a tendencia mutatkozik, hogy sok gyermek választja a 
szakmunkásképző iskolát. Az iskolában tehetséggondozási program működik, kiemelkedő 
képességű gyermekek számára. Ezek a gyermekek korosztályukat messze megelőzik. 
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Kérdése, hogy a kiemelkedően tehetséges gyermekek számára milyen plusz foglalkozásokat 
tudnak biztosítani az iskola? Örül annak, hogy a kéttannyelvűség keretében történelmet 
tanítanak a diákoknak. Az iskola kidolgozta a kéttannyelvű képzésben az osztályzás 
rendszerét. Gratulál az elkészített programhoz.   
 
Hlavács Judit: Kis-Simon László megérdemelten dicsérte az iskolát. Az iskolában a 
kéttannyelvű képzés keretében az ének-zene órák idegen nyelven zajlanak, kérdése, hogy a 
magyar népdalok is szerepelnek-e az órákon?  Felmerült, hogy a 8. évfolyamos diákok egyre 
többen szakmunkásképző iskolába mennek továbbtanulni, mi ennek az oka? 
 
Horváth Ferenc: Természetszerű, hogy időnként különböző képességekkel rendelkező 
gyermekek vannak. Elmondja, hogy véleménye szerint az ide évben a gyengébb lesz a 
tanulmányi átlag, mint az előző két-három év során. Elmondja továbbá, hogy a kompetencia 
mérés során - amikor is az egész iskolát mérik fel - az országos átlagnál jobb eredményt ért el 
az iskola.  
 
Hlavács Judit: Hogyan lehetne számszerűsíteni, hányan mennek el a 4. illetve 6. osztályos 
gimnáziumba. 
 
Dr. Bognár László: Nagyon szép munka.   
 
Kis-Simon László: Kérdése, hogy a tehetséggondozást hogyan valósítja meg az intézmény? 
 
Horváth Ferenc: Matematika tantárgyból plusz órákat vehetnek a kiemelkedően teljesítő 
gyermekek, azonban ez a képzés valószínűleg megszűnik. Plusz képzések évfolyami 
bontásban vannak. A tehetségesek plusz órákat vehetnek, illetőleg ugyanakkor azok a  4-8 
évfolyamos gyermek is részt vesznek, úgynevezett különórákon, akiknek nehezen meg egy 
bizonyos tantárgy.  
 
Dr. Bognár László: Az iskolában jó szakmai munka folyik.  
 
 

35/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Huzella Tivadar Általános Iskola módosított pedagógiai programját.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Bognár László elnök 
   Horváth Ferenc igazgató 
 
 
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   

 
 
4. napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása 
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dr. Bognár László: Röviden ismereti az előterjesztést. Elmondja, hogy az első támogatási 
kérelem a József Attila Művelődési Házé. A művelődési ház programján több település vesz 
részt. Az intézmény összesen 250.000,- Ft összegű támogatást kér.   
 
Rábai Zita: Elmondja, hogy Gödön létrejött egy pályázati rendszer, a pályázati rendszer azért 
lett kidolgozva, hogy szabályozva legyenek a támogatások. A bizottságnak már most sincs 
kerete. Pályázati pénzhez, pedig nagy többségben azok jutnak, akik benfenktesek. Ez teljes 
mértékben borítja a pályázati rendszert. Borítja, azért is, mert a honlapon a felhívás teljesen 
észrevehetetlen. Nyilvános helyre kell, hogy kerüljön a felhívás, mindenki által elérhető 
helyre. Teljes mértékben borítja a támogatási rendszer elvét.  
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Civil Tanács idén is 4 millió forintos keretet kapott. A 
Civil Tanács nem támogat sporttal foglalkozó szervezeteket. Elmondja, hogy korábban a sport 
bizottság által meghirdetett pályázati kiírást nem tudják megvalósítani..  
 
Hlavács Judit: Van egy kidolgozott pályázati rendszer. Szabályozott rendszer van, ami nem 
működik.  
 
Dr. Nagy Atilla: Több oka is volt annak, hogy kialakította az önkormányzat a támogatásai 
rendszert. A rendszert 2008. év végén kezdtük alkalmazni. Elsősorban az ÁSZ jelzése miatt 
alakult ki ez a támogatási rendszer. A pályázati lehetőség hirdetése településpolitikai 
kérdéskör. A rendszer le van fektetve. A támogatásokat civil keretből, bizottsági keretből, 
illetőleg egyéb keretekből kapják.  
 
Hlavács Judit: Nincs megfelelően meghirdetve a pályázati lehetőség. Göd Város 
önkormányzatának honlapján nem szerepel a felhívás és maga a szabályzat sem.   
 
Rábai Zita: Nehezen lehet megtalálni a honlapon. A soron következő kérelemben a hivatal 
dolgozói kérnek támogatást, ez kívülről nézve nagyon rosszul néz ki. Hozzáférhetőbbnek és 
megtalálhatóbbnak kell lennie a pályázati felhívásnak. Az, aki most szeretne támogatási 
pénzhez jutni nem tud.   
 
Dr. Nagy Atilla: Vannak új támogatottak, akik az előző években nem nyújtottak be kérelmet.   
 
Hlavács Judit: A támogatási felhívás címével van gond. A probléma az, hogy nem közérthető. 
A jelenlegi megnevezés helyett, lehetne például civilek által igényelhető támogatások.   
 
Dr. Bognár László: Kérdése, hogy a bizottság határozatot kíván-e hozni a következőkről: a 
pályázati felhívás megnevezése közérthető legyen, a Gödi Körképben és Göd hivatalos 
honlapján jelenjen meg a pályázati felhívás.   
 
Hlavács Judit: A honlapon a pályázati felhívás átnevezésére az informatikusokat kell 
megkérni.  
 
Dr. Bognár László: Kommunikálva legyen, hogy a támogatási kérelmek miként adhatóak be.   
 
Hlavács Judit: A szabályzatnak tartalmaznia kellene, hogy milyen célokra lehet támogatást 
igényelni.  
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Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a honlapon megtalálható a pályázati kiírás, illetve a 
pályázathoz szükséges adatlapok.  Sok esetben fordul elő, hogy szervezetek e-mailben kérnek 
támogatást, ilyenkor a kollégák tájékoztatják a szervezetet, hogy milyen formában kell 
benyújtaniuk a támogatáshoz szükséges papírokat, valamint, hogy azok hol találhatóak meg.   
 
 

36/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy intézkedjen, hogy Göd város hivatalos honlapján, az önkormányzat által közzétett, 
közpénzekből nyújtható támogatások igénylési módja közérthető és közzéférhető legyen.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József jegyző 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Dr. Bognár László: A József Attila Művelődési Ház kérelmében konkrétan a Fabula Rasa 
fellépődíjának fedezését kéri.   
 
Szabó Imréné: Elmondja, hogy a Fabula Rasa zenekar világzenét játszik, az együttes tagjai 
gödi lakosok. Elmondja, hogy az együttesek egy fellépésért 450.000 Ft + áfa díjat kérnek el, a 
Fabula Rasa zenekar fél áron elvállata a fellépést tekintettel arra, hogy gödi lakosok.  
 
Hlavács Judit: A művelődési ház költségvetésben ennek kifizetésre sajnos nincsen keret. 
Elmondja, hogy a művház által szervezett pünkösdi rendezvények nagyon jók. Úgy véli 
tisztább lenne a helyzet, ha a művelődési ház keretében bele lenn építve az általuk szervezet 
rendezvények díjai.   
 
Szabó Imréné: Elmondja, hogy nem tudja beletervezni, mert a költségvetés így is korlátozva 
van.   
 
Hlavács Judit: A költségvetés készítésékor az önkormányzat korlátozza az intézmények 
költségvetését, majd a későbbiek során mégis ad neki pénzt. El kell dönteni, hogy az 
önkormányzat ad-e pénzt vagy sem.   
 
Szabó Imréné: Elmondja, hogy nagyon sok helyre nyújt be pályázatot, hogy minél többen 
támogassák a művházat. Előre nem tudja megmondani, hogy mennyi pénzt kap a 
támogatóktól, ezért nem tudja  azt sem megmondani, hogy mennyi pénzre van szüksége egy 
adott rendezvény megrendezéséhez.  
 
Havács Judit: A kialakult helyzetet pénzügyi szempontból abszurdnak tartja.  
 
Dr. Bognár László: Véleménye szerint ezen nem lehet változtatni.  
 
Hlavács Judit: Így az önkormányzat nehéz helyzetbe hozza az intézményeit. Az 
önkormányzatnak el kell döntenie, hogy szeretne-e rendezvényeket vagy sem. Amennyiben 
szeretne biztosítson elegendő pénzt a megvalósításhoz.   
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Kis-Simon László: Elmondja, hogy ugyanez a probléma az állománybővítés tekintetében.  A 
nagyobb kiadást jelent és kiszámítható, azoknak a fő költségvetési számokba meg kellene 
jelenniük.  
 
Szabó Imréné: Az intézmény költségvetésének készítésékor elkészítették a koncepciót, de 
nem sikerült előrébb vinni a dolgot.  
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a pünkösdi rendezvény költsége szerepeljen a 
költségvetésben.  
 
Sipos Richárd: A bizottság eredeti témájához visszatérve elmondja, hogy a JAMH pünkösdi 
rendezvényén fellépő Fabula Rasa zenekar fellépődíjának fedezésére 250.000 Ft kifizetését 
javasolja a bizottság keretéből.   
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az intézmények támogatása megoldható lenne, ha a civil 
alap -ból  annyival kevesebb pénzt különítenének el, amennyivel az intézményeket támogatná.  
 
Rábai Zita: Már hosszú évek óta probléma, korábbi években sem sikerült a megvalósítás. 
Javasolja, hogy az intézmények év elején jelezzék szándékukat, a bizottság rangsort állít. Az 
intézmények legkésőbb, minden év március 31. napjáig adják le a kérelmüket.  
 
Kis-Simon László: Korábban erről született határozat.    
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását megelőző 
napon kapja meg magát a költségvetést. A költségvetés nem átlátható.   
 
Szabó Imréné: Minden intézménynek van munkaterve, amit le kell adni. A szakfeladatokat 
azért vezették be, hogy előre lehessen tervezni, pl.: mennyi papír kell egy évben. Az 
intézmény költségvetését fel kell építeni.  
 
 

37/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 250.000,- Ft 
támogatást nyújt a József Attila Művelődési Ház által szervezet III. Regionális 
Néptánctalálkozó rendezvényhez.  
A támogatás felhasználható: III. Regionális Néptánctalálkozó rendezvény keretében fellépő 
Fabula Rasa zenekar fellépődíjának kifizetésére.  
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 a következő támogatási kérelem a hivatal köztisztviselői 
nyújtották be a 18. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó versenyen történő részvétel 
támogatásához 24.300,- Ft nevezési díj kifizetését kérik.    
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Hlavács Judit: Kérdése, hogy mi a jelentősége az összeférhetetlenségnek?  
 
Dr. Nagy Atilla: Fennállhatnak bizonyos összeférhetetlenségek, ez saját bevalláson alapul.    
 
Sipos Richárd: Elmondja, hogy nem javasolja támogatni. A versenyen résztvevő csapat 
nevében a támogatást benyújtó személy váci lakhelyű, a verseny pedig Budapesten kerül 
megrendezésre.    
  
Hlavács Judit: A hivatal másik csapata sárkányhajó versenyen való induláshoz kérnek 
támogatást. A sárkányhajózás egy látványos dolog.  
 
Sipos Richárd: Gödi rendezvényeket és gödi csapatokat támogatna.   
 
 
Határozati javaslat: 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 24.300,-Ft 
támogatást nyújt Kormosói Liliána Éva és csapata részér a 18. K&H olimpiai maraton és 
félmaraton váltó versenyen történő részvételéhez.  
A támogatás felhasználható: a 18. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó verseny 
nevezési díjainak fedezésére.  
Fedezete: 2011. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
A bizottság – 6 – tartózkodás szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot.   
 
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal sportcsapata sárkányhajó 
versenyen indul. A sportcsapat 100.000,-Ft támogatást kér a bizottságtól.   
 
Sipos Richárd: A verseny nem Gödön kerül megrendezésre, ezért nem javasolja támogatja.   
 
Hlavács Judit: A nevezési díj kifizetését javasolja. A napi étkezés és a pólók készítésének 
díját sokallja.  
 
Czadró József: Elmondja, hogy támogatja, mert egyre kevesebb a munkahelyi közös sport, 
vagy más programok száma. Ez a sárkányhajó verseny az egész dunakanyart megmozgatja.  
50.000,- Ft támogatást javasol.   
 
Sipos Richárd: A pályázat nem volt megfelelően meghirdetve. A belső emberek tudnak róla, 
pályázatnak és megkapják a támogatást. Ez az eljárást nem tartja korrektnek.   
 
Dr. Bognár László: A sárkányhajó csapat részére 50.000,-Ft összegű támogatás nyújtását 
javasolja. Több önkormányzati csapata is részt vesz a versenyen.   
 
Hlavács Judit: A nevezési díj kifizetését támogatja.  
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Czadró József: A póló ezért lenne fontos, mert megmutatkozik a csapategység.  
 
Hlavács Judit: Nem támogatja a pólók díjának kifizetést.  
 
 

38/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 21.000,-Ft összegű 
támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Sportcsapata részére.  
A támogatás felhasználható: I. Váci Amatőr Sárkányhajó Bajnokság nevezési díjának 
fedezésére. 
Fedezete: 2011. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester  
 
A bizottság -  5 -  igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.  
 
 
Czadró József bizottsági tag távozik.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a Fétis Kft. kérelmet nyújtott be. Kérik az önkormányzat 
hozzájárulását a rendezvény helyszínén  - Nemeskéri kiserdő – áramszolgáltatás biztosítását, 
illetve a városi színpad ingyenes biztosítását. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a színpad 
szállításának, illetve felállításának költségét a Tesz kiszámlázza majd az önkormányzat 
részére.  
 

39/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Fétis Kft. kérelmét. Hozzájárul az áramszolgáltatás biztosításához, 2011. június 3. (péntek) – 
2011. június 4. (szombat) 16.00 óra közötti időszakban. Biztosítja továbbá, 2011. június 3. 
(péntek) – 2011. június 4. (szombat) 16.00 óra közötti időtartamra a városi színpad díjmentes 
használatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
 
 
 
A bizottság – 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 
 
 

5. Határozat módosítása 
 
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a bizottság tavalyi 26/2010.(XII.16.) sz. KOSB határozat 
módosításra szorul.  
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Dr. Nagy Atilla: A határozatban egyedi támogatás utaztatás,  
 
 

40/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
26/2010.(XII.16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Gulyásné Mógor 
Mara részére egyedi 80.000,-Ft összegű támogatást biztosít, a felmerült helyzet hosszútávú 
rendezésére a Szociális Bizottságot kéri fel.  
Fedezete: 2010. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága pénzmaradvány keretének 
terhére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
   Lenkei György SzB elnök  
 
 
A bizottság - 4 - igen, - 1 – tartozódás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.    

 
 
6. Egyebek napirendi pont: 
  

 
Városi rendezvényen fellépő iskola művészegyüttesek támogatása:  
 
Hlavács Judit: A bizottság korábbi ülésén biztosította az intézményeket, hogy a városi 
rendezvényeken fellépő művészegyütteseket támogatásban részesíti. A Huzella Tivadar 
Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola részt vett, illetve részt vesz a városi 
majálison és a gödi fesztiválon. Javasolja, hogy az önkormányzat címzetten az együttesek 
részére utalja a támogatási összeget. Javasolja, hogy ne az intézmények alapítványainak 
utalják a pénzt. A Németh László Általános Iskola fúvószenekara részére 40.000,-Ft, a 
Németh László Általános Iskola Mazsorett csoportja 20.000,-Ft, a Németh László Általános 
Iskola Drums együttese 40.000,- Ft, a Huzella Tivadar Általános Iskola Gézengúzok 
színjátszó csoportja 40.000,-Ft összegű támogatásban részesüljön. A támogatást, az 
együttesek a tevékenységükhöz szükséges eszközöket vásárolhatják meg.   
 
Dr. Nagy Atilla: A Tesz-en keresztüli utalással egyszerűen megoldhat. Az intézmények éves 
beszámolójukban elszámolnak a kapott támogatással.   
 
 
 

41/2011.(V.12.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az I. gödi 
nagyon nagy majálison, illetve a gödi fesztiválon való fellépésért Németh László Általános 
Iskola és AMI. Fúvószenekara részére 40.000,-Ft, a Németh László Általános Iskola és AMI. 
Mazsorett csoportja részére 20.000,-Ft, a Németh László Általános Iskola és AMI. Drums 
együttese részére 40.000,-Ft,  a Huzella Tivadar Általános Iskola Gézengúzok színjátszó 
csoportja részére 40.000,-Ft támogatást biztosít.  
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Az intézmény a támogatás pénzügyi elszámolását rendes éves beszámolójuk keretében 
történik. Szakmai beszámolójukat tárgyév végéig kell benyújtaniuk.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
2. napirendi ponthoz visszatérve: Kastély Központi Óvoda integrált fejlesztésével 
kapcsolatos döntés 
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az anyag nem készült el, elvi állásfoglalásra vár.   
 
Karaszek Ernőné: Elmondja, hogy a Kastély épületbe jelentkezett gyermekek alapján tudja, 
hogy milyen ellátásra van szükség. Egy pszichológus munkatársra szükség van. A Pedagógiai 
Szakszolgálattal együttműködési megállapodást fognak kötni. Szükség van továbbá 
gyógypedagógiai ellátásra, akár utazó gyógypedagógussal is meg lehet valósítani. 
Csoportonként legalább egy gyógypedagógusra van szükség. Az új épületben szükség lenne 
takarító személyzetre, az épület nagy és a dajkák ideje rámenne a takarításra. Így az 
óvónőknek nagy szükségük van a segítségre. Elmondja, hogy az álláshirdetéseket úgy 
hirdették meg, hogy gyógypedagógus végzettséggel rendelkező dajkát keresnek. A működési 
szabályzat és a nevelési program készen van, szakértői vélemény azonban csak később kerül 
rá.  
 
Dr. Bognár László: Mindenképpen szükség van egy pszichológus végzettségű munkatársra. 
Hogyan lehetne kezdeményezni egy pszichológus álláshely biztosítását.    
 
Karaszek Ernőné: Elmondja, hogy kistérségi szinten van szabályozva. Ahol integrált nevelés 
folyik ott mindenképpen kell pszichológus. Véleménye szerint egy főállású pszichológus nem 
tudja ellátni a feladatokat.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy alpolgármester urat tájékoztassa a helyzetről. Aljegyző 
urat megkérik, hogy készítse elő a szükséges papírokat.  
 
Karaszek Ernőné: A személyi feltételek nem teljesültek.  
 
Hlavács Judit: Abszurdnak tartja, hogy gyógypedagógus végzettséggel rendelkező dajka 
takarítsa az épületet. Javasolja, hogy részfoglalkoztatás keretében vegyenek fel kisegítő 
asszisztenseket.  
 
Karaszek Ernőné: Egy kertésze van az intézménynek, hatalmas a kert, egy embernek 
rendbentartani sok. Javasolja, hogy 6 órás takarító legyen.  
 
Kis-Simon László: Kérdése, hogy hány tanuló után kell egy integrált asszisztenst 
foglalkoztatni.   
 
Karaszek Ernőné: 30 csoportlétszámnál két dajka szükséges.   
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Dr. Bognár László: Kéri, hogy készüljön előterjesztést, a bizottság utána dönt.   
 
Karaszek Ernőné: Kérdése, hogy melyik épületben legyen a Fácán Óvoda ünnepélyes 
megnyitója, illetve mikor rendezzék meg.  
 
Dr. Bognár László: Felkéri az oktatási referenst, hogy intézkedjen.  
 
Sipos Richárd: Elmondja, hogy az eu-pályázat esetében meg van szabva, hogy mikro van az 
átadás.   
 
Dr. Nagy Atilla: A hivatal Beruházási osztályán meg kell kérdezni, hogy a pályázat 
szövegében erre vonatkozóan mi szerepel.   
 
Rábai Zita: Egyáltalán nem biztos, hogy a pályázat tartalmazza a projektnyitót.  
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy ne szeptember elején legyen az évnyitók miatt, legalábbis 
ne a délelőtti napszakra tervezzék a megnyitót.  
 
 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. koncepciója:   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a képviselők körében kiküldésre kerül a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. koncepciója. Kérdése, hogy a bizottságnak van-e hozzáfűzni 
valója?  
 
Rábai Zita: Véleménye szerint a városi tévét két szinten kell megközelítni, pénzügyi tények és 
annak háttere. Egyfajta háttere, hogy a Royal Média birtokolja a televíziócsatornát. Kérdése, 
hogy ki fog műsort szolgáltatni?  
 
Dr. Bognár László: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. e témában pályázatot fog 
kiírni, Ő fogja eldönteni, hogy ki szolgáltatja a műsort.  média kft. fog pályázattani és Ő fogja 
eldönteni.  
 
Rábai Zita: Rataj András úr elsődlegesen Pataky úrat fogja megbízni a műsorszolgáltatással.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy 2 évig még biztosan Pataky Levente fogja szolgáltatni a 
műsort.  
 
Rábai Zita: A műsor tekintetében túl nagy változás nem várható. A televízió 
műsorkészítéséhez nem értenek, szakmailag nem felkészültek. Véleménye szerint nem a 
városnak, hanem a városlakóknak kell hogy szóljon a műsor. Véleménye szerint senkit nem 
érdekel, hogy a bizottsági elnökök hogyan nyilatkoznak. Színes műsorok, változatos témák 
kellenek. Kérdés, hogy Gödnek szüksége van-e saját televízióra. A televíziózás az egyik 
legköltségesebb sajtómegnyilvánulás. A vezetőség ragaszkodik a televízióhoz. Az gödi 
televízió alapjaiban rossz. Elvárásokat csak akkor lehet támasztani, ha szakszerű csapattal 
dolgoznak. Egy szerkesztőségbe olyan főszerkesztő szükséges, aki tisztában van a jogi 
környezettel,  kapcsolatrendszerrel, tudja, hogy mi a célja a televíziónak. Szükség van 
riporterre, nem egyre, hanem több riporterre. Ezen feltételek megvalósulás nélkül nem lesz 
változás. Minimális pénzből nem lehet érdekes, szórakoztató műsort készíteni. A város 
falusias tévéműsort csinál.   
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Hlavács Judit: A kérdés, hogy havi egymillió forintos keretből, milyen műsort lehet elvárni. 
Ennyi pénzből nem biztos, hogy érdemes műsort készíteni. A város lakói milyen jellegű 
műsorokat néznének szívesen.   
 
Kis-Simon László: A televízió színvonalát meg lehet követelni, a szerződésben egyértelműen 
ki kell kötni, hogy milyen színvonalú műsort vár el a város.   
 
Rábai Zita: A műsoroknak hozzáférhetőnek kell lennie.   
 
Hlavács Judit: Az interneten minden elérhető, ott fent kellene, hogy legyenek műsorok.  
 
Rábai Zita: Javasolja, hogy legyen tényfeltáró műsor.   
 
Hlavács Judit: Az ilyen jellegű műsort meg kell fizetni. Egymillió forintból egy 30 perces 
műsort lehet készíteni.   
 
Rábai Zita: Több település összefogásában működhetne egy televízió, több település el tudná 
tartani. A nézők azt szeretnék, hogy ne egyoldalú válaszokat kapjanak, ez ellenszenvet válti 
ki. Véleményeket ütköztető műsorokra, stúdió beszélgetésekre lenne szükség, hogy a néző is 
állást tudjon foglalni, ez az igény megvan az emberekben.   
  
 
Dr. Bognár László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottság munkaterv szerinti ülése 2011. 
június 16-án lenne, azonban Farkas Márton, Czadró József és Kis-Simon László bizottsági 
tagok jelezték, hogy a megjelölt időpontban nem tudnak résztvenni az ülésen, ezért a bizottság 
egy héttel hamarabb, 2011. június 9-én tartja ülését.  
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 

bezárja.  
 
 
 
 
             K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Bognár László     Kádár Benigna 
   elnök             jkv. 
 


