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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. 
június 28-án, 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 – 5 – bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás 
előtt.  
 
Az elnök elmondja, hogy a Huzella Tivadar Általános Iskola Pedagógia Programjának 
véleményezése megérkezett. A programot megfelelőnek találták.  
 
Czadró József bizottsági tag megérkezett.  
 
 Az elnök a továbbiakban elmondja, hogy Gumis Tamás a Fisztkász Kft. cégvezetője a Fácán 
óvoda részére felajánlott egy darab nagyteljesítményű fénymásoló gépet. A cég ingyen 
vállalta a gép üzemletetését, esetleges javítását, karbantartását. A felajánlást ezúton is 
köszöni.  
 
Elmondja, hogy a bizottságnak augusztus elején a díszpolgári cím adományozása végett 
mindenféleképpen ülést kell tartania. A díszpolgári címre a javaslatkérés a következő Gödi 
Körképben jelenik meg.   
 
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. Németh László Általános Iskola igazgatójának felmentési kérelme és álláshelyére 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

2. Tiszteletbeli igazgatói cím adományozása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

3. Szivárvány Bölcsőde státuszigénye 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

4. Kispál Károly és Híres László síremlékének karbantartásáról 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
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5. Trianoni emlékmű alapkövének cseréje 

Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
 
Napirendi Pontok Tárgyalása:  
 
 

1.  Németh László Általános Iskola igazgatójának felmentési kérelme és álláshelyére 
pályázat kiírása 

 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalása előtt Lukács Istvánné 
igazgatónőnek átadja a szót.   
 
Lukács Istvánné: Felolvassa a bizottság részére írt levelét. A levél tartalmazza, hogy Lukács 
Istvánné 22 éve igazgatója a Németh László Általános Iskolának. A tantestület tudomásul 
vette nyugdíjazási kérelmét. Mindenben segíteni fogja utódját, a tanévkezdéshez minden 
segítséget megad. Köszöni a bizottság támogatását, és megértését.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy Ő maga az igazgatónővel 20 éve dolgozik együtt.  
 
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy az igazgatónő nyugdíjas búcsúztatóját decemberben szeretné 
megtartani, amikor már felmentési ideje lejár és véglegesen befejezi pályafutását. Igazgatónő 
felmentése a mai napon kezdődne. Következő év elején módosítani kell az iskola pedagógiai 
programját. Az év elején sok munkája lesz az intézménynek, így az összes pályázatot nem 
tudják egykét nap alatt átnézni.   
 
Kis-Simon László: 2012. január 1-vel lehet új igazgatója az intézménynek?   
 
Farkas Márton: A Magyar Közlönyben júliusban jelenne meg.  
 
Bajkó Ildikó: A közoktatási törvényben meg kell nézni, hogy milyen feladatokat kell átnézni. 
A pályázat kiírásánál mérlegelni kell, hogy a kötelező elemek mellett plusz elvárásokat is bele 
lehet tenni, azonban ha az adott pályázó valamely feltételnek nem felel meg, nem vehető fel.  
 
Hlavács Judit: A pályázati kiírás előnyeinél akármilyen szempontot fel lehet venni.  
 
Bajkó Ildikó: Ahhoz, hogy az intézménynek 2010. januárjában új igazgatója legyen, a 
pályázatokat legkésőbb november elejéig kell bekérni, így két hónapja marad a tantestületnek 
és a Képviselő-testületnek az új igazgató személyének megválasztására.  
 
Dr. Bognár László: Köszöni az ülésen dr. Hrapka Juditot.  Elmondja, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztést tegye meg.     
 
Dr. Hrapka Judit: Elmondja, hogy Bajkó Ildikó igazgatóhelyettes elmondta az előterjesztés 
lényegét. A Képviselő-testület anyaga szintén tartalmazza a pályázatról, illetve a felmentésről 



 

 

129

129

szóló előterjesztést. Meg kell határozni, hogy a pályázati kiírás mit tartalmazzon. A pályázati 
kiírásához figyelembe kell venni a Kszk nevű portál működését. A pályázati kiírásnak 
kötelező megjelennie a már említett portálon. A Kszk történő megjelenés 4 napot vesz 
igénybe, de előfordulhat hogy egy hetet. A törvényi előírás szerint a pályázatnak minimum 
egy hónapig kell fent lennie a Kszk oldalán, plusz egy hónap az elbírálási határidő. A 
beérkezett pályázatokat a tantestületnek véleményeznie kell, valamint a bizottságnak is, amire 
21 nap áll rendelkezésre. Elmondja, hogy nem a Magyar Közlönyben való megjelenés, hanem 
a Kszk-ban történő meghirdetés a mérvadó.   
 
Dr. Bognár László: A bizottság augusztus elején kerül összehívásra, a pályázat ekkor kerül 
kiírásra.  
 
Hlavács Judit: Kérdése, hogy miért nem kerül most kiírásra a pályázat, azzal a kikötéssel, 
hogy az állás csak 2012. január 1-én tölthető be.  
 
Bajkó Ildikó: Ez nem lehetséges a törvényi határidő miatt.  
 
Farkas Márton: Bajkó Ildikó vállalta az igazgatói pozíció betöltését, addig amíg az új igazgató 
személyét ki nem jelölik.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztésben szereplő pályázati kiírásban előnyként van megjelölve a 
közoktatásvezető szakvizsga megléte. Véleménye szerint ennek elvárásnak kell lennie.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a pályázat kiírása augusztus elején történjen meg.  
 
Farkas Márton: Kérdése, hogy a pályázati feltételek között a törvény szövegéből kivett részek 
szerepelnek?  
 
Dr. Hrapka Judit: Igen, a törvényi előírások vannak feltüntetve a pályázati elvárások között.  
 
Farkas Márton: Elmondja, hogy a pályázatban „legalább 5 év pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat” feltétele szerepel. Véleményes szerint ez nagyon kevés idő.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy van lehetőség a szigorításra. Mivel az 5 év törvényi 
előírás, könnyíteni nem, de szigorítani lehet.  
 
Czadró József: Kérdése, hogy Bajkó Ildikó mennyi ideig tölti be az igazgatói pozíciót?  
 
Dr. Nagy Atilla: Addig, amíg az új igazgató személyéről döntés nem születik.   
 
Dr. Bognár László: Kérdése, hogy az iskola hogyan tudja megoldani a tantárgyfelosztást, 
hiszen az igazgató nem taníthat annyi óraszámban, mint a tanárok.  
 
Bajkó Ildikó: Nem jelent problémát, ez a kinevezésben kell meghatározni. A törvényi előírás 
szerint kötelezően 2 óra a kötelező óraszám és maximum 2-6 órát lehet helyettesíteni. A 
tantárgyfelosztásban kell meghatározni.   
 
Kis-Simon László: Az önkormányzat az igazgatói feladatok ellátásával bízza meg az igazgató 
helyettest. Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen a következő szövegrészlet: mint 
megbízott igazgató  
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Dr. Hrapka Judit: Elmondja, hogy mivel az önkormányzat megbízza az igazgatói feladatok 
ellátására, így automatikusan megbízott igazgatóvá válik, ez egy titulus.   
 
Bajkó Ildikó: Megbízott igazgatót kell kinevezni a feladatok ellátására.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy mivel nagyon körültekintően kell eljárni az ügyben. A 
pályázati feltételeket pontosan át kell tekinteni és meghatározni. A nyári szabadságok miatt a 
pályázat elbírálása nehézkes lenne, valamint a Magyar Közlönyben történő megjelentetés 
végett, illetve a nyári szünetre való tekintettel a Németh László iskola igazgatói álláshelyére 
kiírt pályázat kiírását az augusztusi ülésen javasolja napirendre venni.  
 
 

50/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Lukács Istvánné igazgató közalkalmazotti jogviszonyát 
felmentéssel szüntesse meg.   
 
Felmentés időtartama: 8 hónap   
Felmentés ideje: 2011. április 28-tól 2011. december 28-ig tart. 
Munkavégzés alól 6 hónapra mentesíti.  
A munkavégzés alól 2011. év július 01-tól 2011. év december hó 28. napjáig mentesíti. 
 
46 munkanapra járó szabadságmegváltás fedezete: működési tartalék 
 
Egyúttal felkéri a jegyzőt a megüresedett álláshely pályázati kiírással kapcsolatos feladatainak 
elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

51/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata V. fejezetének 5. pontja alapján 2011. július  
01-től megbízza Bajkó Ildikó igazgatóhelyettest, hogy az iskola intézményvezetői feladatait 
az intézmény vezetésére kiírt pályázat elbírálásáig, mint megbízott igazgató az új igazgató 
megbízásáig helyettesítéssel ellássa, valamint ezen időtartamra felruházza a munkáltatói 
jogok gyakorlásának jogával. 
A helyettesítés idejére vezetési pótléka 30.000 Ft-al megemelkedik. (vezetői pótléka összesen: 
60.000 Ft / hó- ra emelkedik) 
 
A helyettesítés költségeinek fedezete: feladattal nem terhelt működési tartalék 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József  polgármester 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Tiszteletbeli igazgatói cím adományozása 
 
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Németh László iskola tantestülete Lukács Istvánné 
részére címzetes igazgatói címet szeretne adományozni. Az igazgatónő 22 éve az iskola 
igazgatója, ezért szeretnék részére ezt a címet átadni. A címet az évnyitó ünnepélyen 
szeretnék átadni.   
 
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy az évnyitó ünnepélyen csak bejelentik, hogy ilyen díjjal tüntetik 
ki. A díjat azonban csak a felmentési idő lejárta után adják át az igazgatónőnek. Azért 
szeretnék az évnyitó ünnepélyen bejelenteni, mert ez lesz az utolsó olyan esemény, amin a 
diákok, a szülök, illetve az egész iskola jelen lesz. A kitüntetés pénzjutalommal nem jár. Ezért 
is szeretnék, hogy döntés már most megszülessen róla.   
 
Dr. Bognár László: Az alsó tagozat Közalkalmazotti tanácsa, a felső tagozat Közalkalmazott 
Tanácsa, illetve a Művészetoktatás Közalkalmazotti Tanácsa javasolja, és kéri a kitüntető cím 
adományozását.  
 
 
 

52/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Lukács Istvánné-nak a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója részére címzetes igazgatói címet 
adományozzon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester   
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Szivárvány Bölcsőde Státuszigénye:  
 
 
Farkas Márton bizottsága tag elhagyta a tanácstermet.  
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dr. Bognár László: Elmondja, hogy Joó Istvánné a bölcsőde vezetője már 2010. évben kérte az 
önkormányzatot, hogy egy főt biztosítson az intézmény számára. Az intézményben nincs 
segéderő, ezért ismételten kéri az önkormányzatot, hogy biztosítson egy plusz embert.   
 
Farkas Márton visszajön a tanácsterembe.   
 
Dr. Bognár László: A továbbiakban elmondja, hogy az intézmény területén fákat kell ültetni, 
mert a gyermeke nem tudna kimenni az udvarra játszani. Ebben a kérdéskörben már 
intézkedett. Az intézményvezető asszony kérelmét a pénzügyi bizottságnak is tárgyalnia kell, 
javasolja, hogy fél státuszt igényeljenek. Az óvodának van egy kis pénze, amit felajánl a 
státusz betöltésének érdekében. Fél álláshelyt javasol.  
 
Hlavács Judit: Az egész álláshelyet javasolja, azzal a kitétellel, hogy a fél álláshely is 
elfogadható legyen. 18 gyermek van az intézményben, kérdése, hogy a helyiség mértékben 
tekintve hány gyermek befogadására alkalmas. Nyilván 18 gyermek nevelése két fővel 
megterhelő feladat.  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a bölcsődével kapcsolatos kérdések a Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartoznak.  Az intézmény rugalmas formában működik. Besorolását tekintve nem 
lehet óvoda, de bölcsődének sem nevezhet. Az elmúlt években sok óvodáskorú gyermek járt 
az intézménybe.  Az intézményvezető valóban már tavaly ősszel is kérte egy fő felvételét. Az 
idei évben 49-51 gyermeket nem tud az önkormányzat elhelyezni saját óvodáiban. Az el nem 
helyezett gyermekek számának 80%-a óvodáskorú.  A kérdés, hogy az idei évben is lesz e 
annyi gyermek az intézményben, amely szám igényli 3 fő pedagógus alkalmazását.  
 
Farkas Márton: Javasolja, hogy a bizottság egész álláshelyet igényeljen. Nélkülözhetetlen egy 
ember felvétele.   
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a Szociális Bizottság is tárgyalja meg a kérdést, hiszen az Ő 
hatáskörükbe tartozzon.  
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy rengeteg óvodáskorú, illetve bölcsődés gyermek lesz.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy az LMP-nek vannak pénzügyi szakértői, akik áttekintették az 
önkormányzat költségvetését és arra a megállapításra jutottak, hogy a szociális kiadások, a 
pénzbeni kiadások sokkal több pénz visznek el, mint az intézményi kiadások.  Ezen a 
kialakult rendszeren lehet változtatni.   
 
Dr. Bognár László: A pénzügyi bizottság nem fogja támogatni egy egész státuszhely 
kialakítását.  
 
Csányi József: Nem érdemes politikai dolgokat belevinni. Meg kell szavaznia a bizottságnak 
az álláshely kialakítását. Forrást kell találni a kiadás fedezésére. A Szociális Bizottság is 
tárgyalja meg a kérelmet, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi bizottság is.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az óvodáskorú gyermekek számának növekedése miatt indokolt egy 
státuszhely létrehozása.  
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Kis-Simon László: Aljegyző úr említette, hogy pontos létszámot nem tud arra vonatkozóan, 
hogy hány olyan gyermek lesz, akit az önkormányzat nem tud az óvodákban elhelyezni. 
Javasolja, hogy ezért a státuszhely 2012. január elsejével legyen betölthető.   
 
Hlavács Judit: Meg kell nézni, hogy hány fővel fog működni az intézmény és hány fővel 
működhet, valamint azt, hogy a magánóvodáknak mennyi pénz kell fizetni, azért, hogy a 
gyermekeket elhelyezzék.   
 
Dr. Nagy Atilla: A Szivárvány Bölcsődébe járó gyermekek után nem lehet normatív 
támogatást lehívni, így nem kerül sokkal kevesebbe, mint a magánóvodába járó gyermekek.   
 
Hlavács Judit: Az intézmény rugalmas. Nem lehet óvodai csoportot indítani?  
 
Dr. Nagy Atilla: Nem lehet rá se óvodai, se bölcsődei normatívát kérni.   
 
Hlavács Judit: Ki kell számolni, hogy mennyibe kerül így az önkormányzatnak.  
 
Dr. Nagy Atilla: Január elsejétől lehet volna sürgős, most nem tartja sürgősnek. Lehet, hogy 
ez a legolcsóbb lesz de messze nem a legolcsóbb.  
 
Hlavács Judit: Nem lehet dönteni.   
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a bizottság adja át a Szociális Bizottságnak.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésben legyen betervezve plusz egy 
fő.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a bölcsődében is túljelentkezés van.  
 
 

53/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Szivárvány Bölcsőde széles korcsoportú csoportjában történő 
foglalkoztatásra, a kisgyermekek (óvodáskorúak) számának folyamatos növekedése miatt,   
2012. január 1-től  egy fő szakdolgozó (óvodai-bölcsődei) felvételét engedélyezze.  
A bizottság felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a bizottság javaslatait véleményezze.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  

  Lenkei György SzB elnök 
 
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
   
 
4. napirendi pont tárgyalása: Kispál Károly és Híres László síremlékének 
karbantartásáról 
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Sipos Richárd: Elmondja, hogy Híres László gödi díszpolgár sírjának karbantartásáról szól az 
előterjesztés. A beadványt Farkas Éva gödi lakos írta, levelében javasolja, hogy a gödi iskolák 
diákjai hozzák rendbe és tartsák karban a síremléket. Kérdése, hogy a temető gondnoka nem 
tud e segíteni ebben a kérdésben?  
 
Czadró József: Elmondja, hogy más városokban a szobrok, különféle emlékek, sírok 
karbantartása az iskolák felelőssége. Jó ötletnek tartja. Meg lehet határozni, hogy a  sírokat 
pl.: a mindenkori 7/D tartsa rendben.   
 
Farkas Márton: A gondolatot jónak a találja. Az óvodákat is bele lehet vonni. Ehhez azonban 
az kell, hogy valaki összeírja a gödi emlékhelyeket. Az összeírás után lehet elosztani az 
iskolák és az óvodák között, hogy ki melyik emlékművet tartja karban. Kötelezővé is lehet 
tenni az intézmények számára. Híres László és Kispál Károly sírja a Jácint utcai temetőben 
van, ezért egyelőre a Németh László iskolát ki lehet nevezni.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a Németh László iskolával tárgyaljanak a síremlékek 
karbantartásáról. Alpolgármester úr vagy ő maga járjanak el ebben az ügyben.  
 
Hlavács Judit: Az intézményekkel történő karbantartás rendszerszintű is lehetne. Készülne 
egy lista, hogy milyen emlékhelyek vannak és hol. Az iskolákkal egyeztetnének, hogy ki 
milyik emléket szeretné karbantartani. Célravezető lenne, ha az intézményen belül minden 
osztály más feladatot kapna, így az iskola elvégzéséig a diákok megismerik Göd 
emlékhelyeit.   
 
Sipos Richárd: Támogatja a javaslatot. Egy összeírást mindenképpen kell készíteni.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy az oktatási referens kapja meg ezt a feladatot. Ő 
egyeztessen az iskolákkal is.  
 
Kis-Simon László: Véleménye szerint a feladatok meghatározására és elvégzésére az 
önkormányzat emlékbizottságot hozhatna létre. Civil személyek alkotnák, akár a civil 
szervezetek tagjai is.  Emlékbizottság létrehozásának kezdeményezése az alpolgármester és az 
oktatási referens közös kezdeményezése lenne.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy erre a feladatra alakult annak idején egy civilekből álló 
bizottság, akik listát készítettek az emlékhelyekről. Rendszeresen voltak összejövetelek, de 
előbb-utóbb mindenki abbahagyta.   
 
Csányi József: A két sírt rendbe kell hozni, beszélni kell az iskola igazgatójával.   
 
Dr. Bognár László: Beszélni fog az igazgatónővel a két sírhely karbantartásáról.  
 
Farkas Márton: Ha az intézmények felvállalták volna, akkor az országzászlót nem gyalázták 
volna meg. A bizottság felel azért, hogy mik történnek a településen. Az intézmények örökbe 
fogadhatnának egy-egy emlékhelyet.  Javasolja, hogy az oktatási referens az augusztusi ülésre 
gyűjtse össze.  
 
Csányi József: Az országzászló helyreállításáról intézkedett. A Tesz már intézi. Valószínűleg 
szándékosság történt.   
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Dr. Bognár László: Az iskolák a parkokat is rendbe tudnák hozni.   
 
 

54/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri dr. 
Bognár László KOSB elnököt, hogy tárgyaljon a Németh László Általános Iskola és AMI. 
igazgatójával, hogy Híres László és Kispál Károly síremlékének karbantartásához egy-egy 
osztály segítségét biztosítsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök  
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

55/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Sellyei 
Noémi közoktatási referenst, hogy készítse kimutatást Göd városában található 
emlékhelyekről, sírokról, híres gödiek emlékhelyeiről, emlékművekről annak érdekében, hogy 
a későbbiekben ezek karbantartásáról az intézményekkel egyeztethessen.   
 
Határidő: 2011. augusztus 01.  
Felelős: Sellyei Noémi közoktatási referens 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Trianoni emlékmű alapkövének cseréje 
 
 
Sipos Richárd: A Trianoni emlékmű alapkövének cseréje szükséges. Az alapkő egy éve 
készült, de a betűk már kopna le róla, a sortördelés nem megfelelő, helyesírási hibák 
találhatok benne. Javasolja, hogy mint oktatási bizottság készítessenek új táblát.  
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy valóban a tábla tele volt/van különböző hibákkal. Az 
előterjesztés mellékletében szerepel egy árajánlat. A vállalkozó 60.000,- Ft ellenében új 
alapkövet készítene.   
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56/2011.(VI.28.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága megbízza a „Kő 
a Köbön” Kft. a Göd, Lenkey utcában lévő Trianoni Emlékmű alapkövének cseréjével, az 
árajánlatban szereplő 62.000,- Ft értékű  
Fedezete: 2011. évi Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozat.   
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 

bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
 

      Dr. Bognár László       Kádár Benigna 
   elnök                 jegyzőkönyvvezető 


