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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  2012. 
november  11-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Czadró József tag nincs jelen – nem jelezte távolmaradását) 
 
dr. Bognár László, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az „egyebek” napirendi ponthoz 
kiosztásra került a három támogatási kérelem, Hlavács Judit tag előterjesztése az iskolák fenntartásba 
adásával kapcsolatban, Nagy Attila aljegyző előterjesztése határozatok módosítása tárgyában és a 4. 
napirendi pont anyaga. Ez előterjesztő kérésére javasolja a 8. napirendi pontot levenni, és a következő 
ülésen tárgyalni.  
 
Hlavács Judit: Az általa beadott „Göd általános iskoláinak állami fenntartásba adása miatt várhatóan 
megszűnő többletszolgáltatások további finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata” tárgyú 
előterjesztését javasolja, hogy az áttekintés miatt a bizottság a következő ülésén tárgyalja.  
  
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az  
alábbi napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.)  Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012.  
      tanévi szakmai beszámolója  
      Előterjesztők: Sellyei Noémi oktatási referens/ Keszey Tivadar iskolaigazgató                         
2.)  Tájékoztatás intézményi dokumentumok módosításáról 
      Előterjesztő: Bajkó Ildikó Németh L. Ált. Isk. igazgatója      
3.)  József Attila Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                                                         
 4.) Városi ünnepségek tervezete 2013. évre 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens                                                                           
5.) Óvodai TV-, DVD-, Video-nézés jövője  
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző           
6.)  Magánóvodák támogatása (határozat módosítás) 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                                            
7.)  Szlávy Géza mesteredző bemutatkozása  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                              
8.)  Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt  
      ülés) 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző / Sellyei Noémi oktatási referens  
9.) 84/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat módosítása 
     Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző                                  
10) Gézengúzok színjátszó-csoport támogatása  
       Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens              

  11.) Egyebek: 
        - Támogatási kérelmek elbírálása  
          (Farkas Szilárd Csaba, Szegedi Katalin, Bakos Miklós Béla)   
           Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                   
 
Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2011/2012. tanévi szakmai beszámolója  
 
Keszey Tivadar (az iskola új igazgatója): Bemutatkozása után elmondja, hogy a beszámoló 
még nem az Ő igazgatása alatt született, tényeket tartalmaz, a következő években nyilván Ő 
készíti majd. 
 
Farkas Márton: Örvendetes, hogy egy olyan iskola jött létre, ahol keresztény neveltetés folyik. 
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy kicsit bővebb is lehetne. A munkatervet is 
szűkösnek találja. 141 gyermek jár jelenleg az iskolába, ezt a létszámot 176 –ra tudják majd 
kibővíteni. Sok sikert kíván az igazgatónak és reméli, hogy a jövőben sikerül személyesen is 
meglátogatni az iskolát a bizottságnak. 
 
Keszey Tivadar: Az iskola 9 évvel ezelőtt 7-8 gyermekkel indult, most már maximális, 20 fős 
osztályok vannak. Az építkezés még folyik, az iskola bővül. Nem az önkormányzat a 
fenntartó, de ennek ellenére a város részeként szeretnének működni. 
 
Horváth Szilárd: Az alsóbb osztályokban nagyobb a gödiek aránya, a felsősöknél is nő a 
létszám, jelenleg 76 % a gödi gyermekek száma. 
 
Rábai Zita: Köszönti az új igazgatót. A nemes cél érdekében üdvözli az iskola létesítését. Az 
egész közösségi érdek nagyon jó, de a bővítési cél problémát okozott az ott élőknek. Akik ott 
élnek, azoknak megváltozott az életük, zaj van, por van és ez kellemetlenséget okoz 
folyamatosan az utcában élőknek. A bizottság tagjainak szeretné tájékoztatásul elmondani, 
hogy ha újabb bővítés lesz, pld. tornaterem létesítése, akkor ott a lakossági érdekek erősen 
szembekerülnek az iskoláéval. A lakók leginkább azt szeretnék, ha az iskola elköltözne. 
 
Keszey Tivadar: Az iskola vezetése fontos párbeszédet kezdett a lakókkal, időnként 
egyeztetnek, folyamatos kommunikáció zajlik. Ha az iskola terjeszkedik, akkor is 180 fős 
létszám marad. Az önkormányzati iskolák ennél sokkal nagyobb létszámúak, máshol is 
vannak iskolák és lakók. Az utca lakóival sem az ellenségeskedés, hanem a folyamatos 
problémamegoldás a cél.  
 
Rábai Zita: Alapvetően az önkormányzat követte el azt a hibát, amikor elhatározták az iskola 
helyét. Egy utcán zajlik a forgalom, ez meglehetősen zavaró, hiszen sokan autóval hordják a 
gyermekeiket. A jövő évi költségvetés tárgyalásánál ezt a problémát fel fogja vetni.  
 
Dr. Bognár László: Az önkormányzat vezetőivel felveszi a kapcsolatot az utca problémájának 
enyhítésében. Nagy csaták voltak az építkezés előtt, de végül is megoldódott, reméli, hogy 
tisztázásra kerülnek a problémák.  
 
Kis-Simon László: Bármilyen jellegű közösségi intézmény jött volna ott létre, akkor is zajjal 
járt volna, legyen az bölcsőde, vagy kulturális intézmény. A megépítendő 4 foglalkoztatási 
terem az ellenkező oldalra esik, a lakóktól távol. A tornaterem építését nem látja 
problémának, hiszen ez majd fedett terület lesz, most szabadban vannak a gyermekek, nyilván 
ez zajjal jár. A tornaterem tehát csökkenti majd a zajhatást. Az iskola működése sok irányú, 
szerteágazó, 31 tanár, oktató dolgozik az intézményben. A cél és feladatrendszer valóban 
lehetne egy kicsit bővebb, de azért kifejezik a leírtak az intézmény karakterét. Kiemelendő, 
hogy több vallás jelen van. 



 108 

Hlavács Judit: A bővítéssel kapcsolatban egyetért az elhangzottakkal. A másik két iskola 
környékén is ismert a közlekedési probléma. Az Ő gyermeke is oda jár, nem annyira nagy az 
autós forgalom, sokan járnak hajóval, gyalog, kerékpárral és az autósok közül is előbb 
leparkolnak és onnan besétálnak az intézményhez. Itt látni, hogy mindenki megpróbálja a 
környezetet kímélni.  
 
Dr. Bognár László: Véleménye szerint a buszforduló megépítése enyhítene a problémákon. 
 
Rábai Zita: A probléma létező, ez tény. Az iskola érdemeit nem akarja vitatni, de az 
önkormányzatnak ezt a problémát kötelessége viselni. 
 
Horváth Szilárd: Az elmúlt hónapokban több egyeztetés volt a lakókkal, például a  
járdaépítésben. A gyalogos, kerékpáros közlekedés ösztönzésében is együttműködés 
tapasztalható. A következő építkezési tervekben a közlekedési gondok megoldását előnyben 
kellene részesíteni. Azt látja, hogy amikor jó idő van, akkor kb. 40 kerékpár van a tárolóban, 
ez igen szép szám, a másik 100 fő vagy gyalog, vagy busszal, vagy a szigetről jön, Ők szintén 
nem autóznak. Tavasszal készült felmérés szerint reggel 38 db autó jött az iskola elé, 
napközben 10 körül, az esti órákban 20 autó volt.  
 
Farkas Márton: A másik két iskolánál másodpercenként jön 2-3 autó. Ez egy iskola, akár 
akarjuk, akár nem és ez zajjal jár.  
 
Rábai Zita: Mindenki nyugodtan szeretne élni a saját otthonában, a Duna-partot választották 
az ott élők a nyugalom érdekében. Ő is hibázott azzal, hogy megszavazták az iskola építését 
és nem vették figyelembe a lakók véleményét. Ezt e helyzetet most már kezelni kell az 
önkormányzatnak.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a legközelebbi lakossági egyeztetésen legyen ott a 
bizottság, ne hagyjuk ebben egyedül az iskolát. 
 
Horváth Szilárd: Lakossági fórumok voltak az iskola megépítése előtt, sőt az engedélyeztetési 
eljárás előtt is, volt 2006-ban és volt később is. Tehát az építtető részéről a lakossági fórumok 
megvoltak.  
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a két határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

87/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
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88/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 2013-as évi költségvetésbe 
terveztesse be a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez 
vezető - a gépjármű- és buszforgalmat megfelelően biztosító - út kiépítésének költségeit.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató az intézményi dokumentumok módosításáról 
 
Sellyei Noémi: A törvényi változások folytán a kerettantervek szerint kell kidolgozni a 
tanmenetet, de még nem kapták meg az iskolák az ehhez szükséges feltételrendszert.  
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
4. napirendi pont: József Attila Művelődési ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
 
Szabó Imréné (JAM igazgató): Tulajdonképpen formális, technikai dolgok miatt szükséges a 
módosítás. Az adószám, bankszámlaszám változott, gyakorlatilag csak adatmódosításról van 
szó, de egységes szerkezetbe kell foglalni. A jogszabályi háttér változása, vagyis az új 
törvények átvezetése miatt a pontosításokat meg kell tenni, hogy ezek a hivatkozások is jók 
legyenek. Elhozta az eddigi SZMSZ-eket és a függelékeket, a munkaterveket és beszámolókat 
melyeket tartalmaz az SZMSZ.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

89/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
József Attila Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 
melyet egységes szerkezetbe foglalnak, és tartalmazza a módosított adatokat és a 
megfelelő jogszabályi hivatkozásokat.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző, Szabó Imréné JAM igazgató  
 
 
5. napirendi pont: Városi ünnepségek tervezete 2013-as évre  
 
Sellyei Noémi: Az intézmények elvállalták a városi ünnepségek megrendezését. Az 
intézményvezetőkkel ezt leegyeztették. Az előterjesztés tartalmazza a 2013. évi városi 
ünnepségeket és az ünnepség-tervezetet. 
 
Dr. Bognár László: A KOSB az év elején javaslatot tett az előadóművészi díj megalapítására, 
ezt a Képviselő-testület elfogadta. A hatályos rendelet szerint 2013. januárjában a Magyar 
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Kultúra Napján adhatják át a díjat. Javasolja ezért, hogy a december havi Gödi Körképben 
legyen meghirdetve a javaslattétel, melyre a beérkezési határidő 2013. január 4.  
 
Hlavács Judit: „Bócsa emléknapja” csak előterjesztésben szerepel, az ünnepségtervezetben 
nem. Ha a városi ünnepségek között szerepel, akkor vagy ki kell venni az előterjesztésből, 
vagy egy rubrikát kell betenni a szervezőkre vonatkozóan. 
 
Sellyei Noémi: Azért nincs benne, mert nem lehet tudni, hogy a Göd Bócsáért Baráti Kör kit 
bíz meg a szervezéssel, nincs intézmény, aki ezt vállalná.  
 
Lenkei György: Javasolja, hogy ne legyen „Bócsa emléknapja” városi ünnepség, de a baráti 
kör pályázhasson az ünnepség lebonyolításához szükséges pénzre. 
 
Farkas Márton: Januárig kellene beadni a támogatási kérelmet és nem javasolja, hogy a 
felsorolás közt feltüntetésre kerüljön. Megjegyezni kívánja, hogy minden évben ütközik a 
Kereszténydemokrata kör programjaival a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapi 
programjával. 
 
Dr. Bognár László: Vannak állami és önkormányzati ünnepségek, a testület ezeket tudja 
elfogadni, más kiegészítés, vagy megemlékezés-csatolásra nincs lehetőségünk.  
 
Sellyei Noémi: Az önkormányzatoknak kötelező ezeket az ünnepségeket megtartani, amiket 
meg kell szervezni. A civil szervezetek csak csatlakozhatnak az ünnepségekhez, vagy 
alkalmazkodhatnak az időpontokhoz.  
 
Hlavács Judit: Büszke arra, hogy a nemzeti ünnepségek alkalmával együtt ünnepelhetnek, a 
pártok és a civil szervezetek is. Ez igen ritka jelenség országos szinten. Erre a város bölcsen 
vigyáz.  
 
Kis-Simon László: Egyetért azzal, hogy pártoktól függetlenül menjenek az ünnepségek. A 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, az Iván Kovács László szobránál tartott 
emlékezésen kevés ember vesz részt. Az ünnepségek színvonalának emelkedettségére kellene 
törekedni, hogy minél többen vegyenek részt. Be lehetne vonni az iskolákat, óvodákat. 
 
Dr. Bognár László: Az iskolák már leterheltek a 3-4 ünnepségen vesznek részt, többet nem 
tudnak vállalni. 
 
Hlavács Judit: Az időponton kellene változtatni, sokszor gyakorlati dolgokon múlik a 
részvételi arány. 
 
Szabó Imréné: Ezt a napot ki lehetne adni olyan művészeti csoportoknak, akik támogatást 
kapnak a bizottságtól. 
 
Dr. Bognár László: Probléma volt, hogy nem jelentik be a Művelődési Házban a civil 
szervezetek az ünnepségeiket. Erről már többször hozott a KOSB határozatot. 
Határozati javaslata, hogy Bócsa Emléknapja kerüljön ki a városi ünnepségek közül.  
 
Kis-Simon László: „Az önkormányzat által támogatott művészeti csoportok” – ezt javasolja 
beírni a Kommunizmus Áldozatainak Napjánál a táblázatba. 
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Rábai Zita: Szemléletváltás a részünkről is lehetne. Már a rendezvény címe is visszataszító. A 
gödi MASZK bábszínház csinál olyan megfelelő műsort, aminek vonzó a címe és a 
rendezvény hatása is erős, érthető.  
 
Szabó Imréné (JAM igazgató): Egyetért azzal, hogy a KOSB tegyen javaslatot a hivatalnak a 
városi ünnepségek megtartásához szükséges pénzügyi keret növelésére. Ha megfelelő 
minőségű műsort szeretnénk, akkor ez a megfelelő pénzügyi háttér nélkül nem hozható létre.  
 
Sellyei Noémi: Az iskolák térítésmentesen vesznek részt, készítik el a műsoraikat. Viszont 
arra is volt példa, hogy a meghívott előadók nem jöttek el a lebeszélt műsort megtartani. A 
Kommunizmus Áldozatainak Napján DVD-t adtak ki az iskolákba, és ezeket nézhették meg a 
gyermekek, vagy kiállításon vettek részt.  
 
Farkas Márton: Egyetért Kis-Simon László javaslatával. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

90/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja 
a Képviselő-testületnek 2013. évre elfogadni az alábbi ünnepségeket: 
 

 Hivatalos dátum Városi megemlékezés 
dátuma Rendezvény neve Ünnepség 

fajtája  

2013. január 22. kedd 2013. január 22.(kedd) A Magyar Kultúra Napja Városi 

2013. február 25. hétfő 
2013. február 25. 

(hétfő) 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Nemzeti 

2013. március 15. 
péntek 

2013. március 15. 
(péntek) 

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
emléknapja 

Nemzeti 

2013. június 4.  kedd 
2013. június 4. (kedd) Trianoni megemlékezés, Nemzeti 

összetartozás napja 
Nemzeti 

2013. augusztus 20. 
kedd 

2013. augusztus 19. 
(hétfő) 

Államalapító Szent István király napja Nemzeti 

2013. október 23. 
szerda 

2013. október 22. 
(kedd) 

1956-os Forradalom és Szabadságharc 
emléknapja 

Nemzeti 

2013. december 6. 
szerda 

2013. december 4. 
(hétfő) 

Mikulás Városi 

 
Javasolja továbbá az alábbi ünnepségtervezet elfogadását. 
 

Nemzeti, városi ünnepek  Megemlékezés id őpontja, helye Résztvev ők, fellép ők 2013 

Január 22. (kedd) Magyar 
Kultúra Napja Január 22. (kedd) BM színházterem 

Búzaszem ált. isk. és AMI, 
N.L. Ált. Isk. és AMI(zene- és 
tánc műv. Tagozat), H. T. Ált. 
és Két Tan. Ny. Isk.,Kincsem 
Óvoda 
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Február 25. (hétfő) 
Kommunizmus áldozatainak 
emléknapja 

Február 25. (hétfő) Kopjafa - JAMH 
szervezi  

Felsőgödi Munkásdalkör és 
az önkormányzat által 
támogatott m űvészeti 
csoportok  

Március 15. (péntek) 1848-49-
es Forradalom és 
Szabadságharc évfordulója 

Március 15. (péntek) Nemeskéri Kúria, 
Petőfi-tér, Kossuth-tér N.L. Ált. Isk. és AMI. 

Május 5.(vasárnap) Anyák 
napja   

Kastély Óvoda (idősek 
otthona) 

Június 4. (kedd) Trianon 
emléknapja, Nemzeti 
Összetartozás Napja Június 4. (kedd) Alsógöd, Országzászló Búzaszem ált. isk. és AMI 

Augusztus 20. (kedd) 
Államalapítás, Új kenyér és 
Szent István ünnepe Augusztus 19. (hétfő) Nemeskéri Kúria 

Búzaszem ált. isk. és AMI, 
N.L. Ált. Isk. és AMI(zene- és 
tánc műv. Tagozat), H. T. Ált. 
és Két Tan. Ny. Isk.,Kincsem 
Óvoda 

Október 23. (szerda) 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 
évfordulója Október 22. (kedd) JAMH, Kincsem park 

N.L. Ált. Isk. és AMI(fúvosok), 
H. T. Ált. és Két Tan. Ny. Isk. 

December 6. (péntek) Mikulás 
December 4. (szerda) Polg. Hiv. 
tanácsterem 

Kastély Óvoda (idősek 
otthona) 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
6. napirendi pont: Óvodai TV-, DVD-, Video-nézés jövője 
 
dr. Bognár László: A múltkori ülésen említettük e témát, ismét láthatjuk az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a bizottság a konkrét eseményeket ne tárgyalja, ez az 
óvodavezető és a panaszos fél dolga. Az előterjesztés terjedelmes. A kategorikus tiltást nem 
támogatja, mert elképzelhető, vagy valamilyen pedagógiai célzattal hasznos lehet a filmnézés. 
Javasolja, hogy csak olyan filmeket lehessen levetíteni, ami a nevelési céllal megegyezik. A 
hozott döntésben mindenképp szerepeljen az, hogy a vetítések határozott céllal a pedagógiai, 
nevelési programoknak megfelelőek legyenek.  
 
Dr. Bognár László: Valóban nem a konkrét üggyel akar foglalkozni a bizottság, erre nincs 
jogkörünk. Most általános javaslatot kell megfogalmaznunk. 
 
Kis-Simon László: Egyetért Hlavács Judit javaslatával, és kiegészítené azzal, hogy 
meghatározott pedagógiai célok mellett, meghatározott időben, előzetes ellenőrzés mellett 
nézhessenek filmeket. Hasznosnak tartja az előző csoportok fellépéseit, műsorainak 
megnézését.  
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Rábai Zita: Egyetért az előtte szólókkal, javaslata, hogy oktató, nevelő, segítő, vagy értékes 
mesefilmet meg lehessen nézni.  
 
Dr. Nagy Attila: Kérte az intézményvezetőket mondják el erről a véleményeket. Nagyjából 
megoszlottak a vélemények, azonosan akarták az igent, és a nemet a televíziózást illetően. A 
kontrolláltság fontos tényező volt a véleményeknél. A szülői példákat nyilván a gyermekek is 
követik. Jelenleg 1 készülék van a Kastély Óvodában, ami nincs üzemelés alatt.  
 
Farkas Márton: A gyermekeket nem szabad agresszióra nevelni, a filmek között is óriási 
különbség van, mindenképpen javasolja az erkölcsi oktatásnak megfelelő filmek nézését, és 
kontrollját a nevelők részéről.  
 
Szabó Zsófia: A Kincsem Óvodában nincs televízió, de projektor van. Náluk a művészeti 
neveléssel összefüggő programot ősszel tervezik, előtte a szakmai nevelő-testület véleményét 
kikérik. Több óvodában járt Budapesten, ahol minden csoportban van számítógép. A korral 
haladni kell és a kommunikációs folyamatokat követni és az oktató programokban részt venni. 
 
Dr. Bognár László: A bizottságban eltérőek lehetnek a vélemények, a konkrét ügyről nincs 
hatáskörünk dönteni. A pedagógiai programban benne volt az óvoda részéről a videofilm-
nézés. Javasolja egy állásfoglalás meghatározását. Általános irányelvet kell megfogalmazni 
most a bizottságnak.  
 
Katona Ildikó (panaszos szülő): Többször elhangzott, hogy az üggyel nem kell foglalkozni, 
viszont 53 aláírás szól a televíziózás ellen. Ezt nem lehet kikerülni. A törvényi háttérről, ami a  
közösségre vonatkozik, erről egyáltalán nem volt szó. A filmeken jelzik, hogy hol milyen 
helyeken nem lehet a DVD-ket levetíteni. Informálódott és megállapította, hogy több cég nem 
ad engedélyt a közösségi levetítésre.  
 
Rábai Zita tag távozott. 
 
Véleménye szerint csak a törvényt kell figyelembe venni, és ehhez tartani magát az 
intézménynek.  
 
Dr. Bognár László: Akkor erről a polgármesteri hivatal jogászainak a véleményét lehet 
kikérni, és a PEKJB hozhat erről döntést. Nekünk a nevelési szempontok figyelembevételével 
kell javaslatot tenni. Ha a panaszos kívánja, akkor továbbítjuk a hivatal és a PEKJB elé 
kérését. 
 
Hlavács Judit: Elmondja a határozati javaslatát. 
 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

91/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az 
önkormányzat által fenntartott óvodákban meghatározott céllal, a nevelési programmal 
összhangban, maximum heti 1 óra időtartamban engedélyezi a filmnézést. Olyan film 
nem vetíthető, amit a vezető pedagógus előzetesen nem nézett meg. A levetített filmekről 
dokumentációt kell készíteni, (film címe, szerzője, időtartama stb.) és a szerzői jogokra 
vonatkozó szabályozást a vetítésekkel kapcsolatban be kell tartani. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
   
Karaszek Ernőné (Kastély Óvoda vezetője): Ismerteti a konkrét ügy előzményét. Fontosnak 
tartja elmondani, hogy semmiféle reklám nem hangzott el, a mesefilm elején volt a kazettán 
rögzített reklám. Egyik épületben sincs kábeltelevízió, sem más egyéb film, vagy DVD-nézési 
lehetőség.  A konkrét ügy végére járt. A Televízió használatával nem ért egyet, és nem akarja 
a jövőben sem a lehetőséget. Ha abban a konkrét ügyben volt is hibázás a pedagógus részéről, 
az ügy tisztázódott, de most nem kíván ezzel  lavinát elindítani, hogy a szerzői jogok és egyéb 
törvényi rendelkezésekbe belemenve, ez engedélyezve legyen. 
 
Dr. Bognár László: Megköszöni a határozati javaslatot Hlavács Juditnak.   
 
Hlavács Judit: Most nem arról van szó, hogy ki haragszik kire, csak egy általános javaslatot 
fogalmazott meg a határozati javaslattal. A szerzői jogokra vonatkozó részt pedig be kell 
tartani az intézményekben, még ha ez nem is lesz ellenőrizve.  
 
Kis-Simon László: Az ülésen minősítés nem hangzott el. A precedens esetet megtárgyalták 
ülésen kívül, ez az ügy tisztázott. 
 
Szabó Zsófia intézményvezető kérése, hogy a bizottság következő napirendként a meghívó 
szerinti 9. napirendi pontot tárgyalja, zárt ülésen. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadják fenti javaslatot és 
zárt ülésen tárgyalják a meghívó szerinti 9. napirendi pontot, melyről külön jegyzőkönyv 
készül. 
 
7. napirendi pont: 84/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat módosítása – (zárt ülés, külön  
jegyzőkönyv) 
 
 
8. napirendi pont:  Szlávy Géza  és Érsek Zsolt mesteredzők bemutatkozása 
 
Dr. Bognár László: Köszönti a megjelent vendégeket. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 
a Gödi Sport Egyesület elnöke lemondott, és nem tud részt venni a bizottsági ülésen. 
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Szlávy Géza (vívó mesteredző): Elmondja, hogy 40 éve dolgozik a vívó szakmában. 
Nyugdíjba ment, de most a VASAS sport klubban edző.  
Felmerült a kérdés benne, hogy mivel gödi lakos lett, ezért itt a vívó szakosztály 
létrehozásában tud segíteni. Vác-Dunakeszi vonzáskörzetében lehetne a gyermekeket oktatni 
a vívásra. 
 
Érsek Zsolt: 15 éve lakik Dunakeszin, vívó világbajnok, jelenleg edző. Dunakeszin nem volt 
helyszín a vívásra. A sportágak megkötöttek, általában a labdarúgás a leggyakoribb. 
Dunakeszin lenne igény a vívásra. Kérdése, hogy a város vezetése milyen lehetőséget tud 
felajánlani ennek a sportágnak a terjesztésére. 
 
Szlávy Géza: Az iskolákon keresztül lehetne a vívást megszerettetni. Ebben kérné a KOSB 
segítségét, miszerint az iskolákban egy felmérést végezzenek arról, hogy van-e igény a 
gyermekek vívás oktatására. Úgy tudja három van Gödön, ahol a felmérést el lehetne végezni. 
Milyen létesítmények kerülhetnének szóba, ahol az oktatás folyhatna, erről is szeretne 
információt kapni. 
 
Dr. Bognár László: Köszöni a megtiszteltetést, ismerteti a GSE elnökének első reakcióját a 
csatlakozással kapcsolatban. Három csarnok is van, az iskolákban. A KOSB felhatalmazná az 
egyik tagját, kérje fel az iskolákat, hogy mérjék fel a szülői igényt, és tegyenek az oktatás 
helyszínére javaslatot. Magán vívóterem is van Felsőgödön, erről tudomása van.  
 
Kis-Simon László: A Búzaszem Általános Iskolában is van egy vívó edző, és felmerült, hogy 
a két szakember találkozhatna. Véleménye szerint nem az iskolákban kellene elvégezni a 
felmérést, hanem riportot készíteni, a Gödi Körképben megjelentetni a cikket, internetes 
címmel és akkor mindenki bejelentkezhetne saját maga. Így vélhetően nagyobb lenne az 
érdeklődés.  
 
Farkas Márton: Egyetért az elhangzottakkal, de nem tartja elégségesnek. Az újságot vagy 
elolvassák vagy nem. Az iskolai értesítést tartja megfelelőnek.  
 
Érsek Zsolt: A vívás sportra igény van, a probléma a vívótermek hiánya. 
 
Sipos Richárd tag távozott. 
 
Kis-Simon László: Egy javaslat-tervezetet hoznának a bizottság elé, mire lenne szükségük, 
milyen támogatást kérnének, hogyan épülnének be a gödi sport világába. Ezután születne egy 
támogató bizottsági határozat.  
 
Szlávy Géza: Miután először vannak itt, ezért a fő kérdés, hogy van-e igény a sportágra. Ha 
már van egy mag, egy csapat, akkor könnyebben tudnának a költségekről, igényekről 
beszélni.  
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

91/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri 
Kis-Simon László bizottsági tagot, hogy keresse fel az iskola igazgatóit a vívás sportra 
való igények felmérése tárgyában és adjon tájékoztatást a bizottsági ülésen 
elhangzottakról.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
9. napirendi pont: Magánóvodák támogatása 
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztés egy technikai szavazás megtételéről szól.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

92/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magánóvodákkal kötendő 
támogatási szerződésekről szóló 139/2012. (IX.26.) Képviselő-testületi határozatának 7. 
pontjában zárójelben lévő fenntartót 2012. 09. 01-i hatállyal  „Gesztenye Gyerekház Nonprofit 
Kft.” fenntartóra módosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
10. napirendi pont: Gézengúzok színjátszó-csoport támogatása 
 
Dr. Bognár László: Az előterjesztésben szerepel a színjátszó csoportra vonatkozó támogatási 
javaslat, felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
  
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

93/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 
támogatja a Gézengúzok színjátszócsoport szállás-költségét  30.000 Ft-al, mely átutalásra kerül 
a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítású Nyelvű Iskola számlájára intézmény 
finanszírozásként. 
Forrás: a bizottság saját pénzügyi kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László bizottság elnöke 
 



 117 

 
11. napirendi pont: Egyebek 
 

• Támogatási kérelmek 
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a támogatási kérelmeket, amit a művészek adtak be. Farkas 
Szilárd Csaba képzőművészeti alkotás létrehozására 110.000,-Ft-ot, Szegedi Katalin egyéni 
kiállítás létrehozása 100.000,-Ft-ot és Bakos Miklós Béla 100.000,-Ft-ot Göd természeti 
szépségeinek megörökítésére igényelt.  
 
Hlavács Judit: Végignézte a támogatási kérelmeket, egyedül Szegedi Katalin támogatási 
kérelmét tartja indokoltnak, mert konkrét ügyről beszél. Farkas Csaba képek festéséhez, az 
alapanyagok beszerzéséhez kér támogatást, ezt nem tartja feltétlenül támogatandó célnak. 
Farkas Miklós pályázatában a kiállítási anyag már szerepel az egyéb közölni valók között, Ő 
fotóanyagra, CD-írásra kér támogatást. Szegedi Katalin kérelmében található meg a kiállítás 
rendezése, mint támogatandó cél. A kiállítást követő állófogadást saját keretből finanszírozza. 
Javasolja Szegedi Katalin kiállításához 50.000,-Ft-tal és az azt követő állófogadást 10.000,-
Ft-tal támogatni.   
 
Dr. Bognár László: Korábban az Olajfa Művészház művészeit támogatta az önkormányzat, 
most már nincs ez a támogatás, ezért adták be a művészek a pályázataikat.  
 
Farkas Márton: A József Attila Művelődési Ház támogatja a művészeket a meghívók 
elkészítésében, és egyéb segítséget is nyújtanak tudomása szerint. A kiállításokat itt is meg 
lehetne rendezni. 
 
Hlavács Judit: Szegedi Katalin kérelmében sincs megfogalmazva, hogy hol tartaná a kiállítást. 
Ezt a kérelmekbe be kellene írni. Javasolja, hogy csak a közérdekű célra, adjon a bizottság 
támogatást, pld. ha kiállításra kérik. A kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó költségeket 
javasolja csak támogatni.  
 
Dr. Bognár László: Az ülést követően tájékoztatja majd a támogatási kérelemekkel foglalkozó 
ügyintézőt, hogy Farkas Szilárd Csaba  és Bakos Miklós Béla művészeket hívja fel a 
hiánypótlási lehetőségre.  
  
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

94/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből támogatja Szegedi Katalin festőművész kiállítás rendezésére benyújtott pályázatát 
50.000,-Ft-tal és az azt követő állófogadáshoz is 10.000,-Ft-os támogatást nyújt.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
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95/2012.(XI.22.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Farkas 
Szilárd Csaba és Bakos Miklós Béla művészeket, hogy a támogatási  kérelmükben jelöljék meg a 
kiállítás helyszínét és a pontos közérdekű célt nevezzék meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
 

• Göd általános iskoláinak állami fenntartásba adása miatt várhatóan megszűnő 
többletszolgáltatások további finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata 

 
 
Hlavács Judit: Ismerteti az előterjesztését. A következő bizottsági ülésen javasolja tárgyalni, tekintettel 
az abban található problémák fontosságára és a szöveg terjedelmére. 
Javasolja, hogy az iskolák igazgatóit hívják meg ehhez a napirendhez. 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 
 
               kmf. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
 
 
 
  


