
 1 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2012. 
január 19-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.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás 
előtt.  
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 
 

1. A bizottság 2012. évi munkatervének meghatározása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
2. Beszámoló a bizottság 2011. évi munkájáról  

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

3. 2012. évi városi ünnepségek meghatározása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
4. Németh László Általános Iskola és AMI kérelme  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

5. Göd Város Művészeti Díj alapítása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
6. Tájékoztatás az új közoktatási törvényről 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

7. Javaslat a 4/1995.(III.10.) sz., a helyi kitüntető címekről szóló rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
8. Általános iskolai felvételek szabályozása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
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9. Magyar Kultúra Napja  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
10. Wigner Jenő Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens 
 

11. Egyebek 
 

• Kastély Óvoda nyári nyitvatartásáról 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: 2012. évi munkatervének meghatározása 
 
Rábai Zita megérkezett. 
 
Dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottságot, hogy ha észrevételük van a 
bizottsági munkatervvel kapcsolatban, akkor azt jelezzék.  
 
Hlavács Judit: Javasolja a bizottságnak, Gödi Sportegyesület éves beszámolóját vegye a 
bizottság a munkatervbe. Az áprilisi bizottsági ülésen kerüljön tárgyalásra.    
 
Kis-Simon László: Véleménye szerint az őszi fordulónap alkalmával kérjék a beszámolót.   
 
Dr. Bognár László: 2012. június 16-i bizottsági ülés napirendje között szerepeljen.  
 
Czadró József: Egyetért az elnök javaslatával.  
 
 

1/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az alábbiak szerint 
határozza meg 2012. évi munkatervét:  
 
2012. január 19. (csütörtök) 8.30 órakor 
• 2012. évi munkaterv elfogadása 
• 2012. évi városi ünnepségek meghatározása 
• Beszámoló a bizottság 2011. évi munkájáról 
 
 
2012. február 09. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2011. évi munkájáról 
• Tájékoztató az általános iskolák minőségbiztosításáról 
• Intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
 
 
2012. március 08. (csütörtök) 8.30 órakor 
•Beszámoló a Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról 
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2012. április 05. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Németh László Általános Iskola és AMI. művészetoktatási díjairól szóló rendelet 
módosítása 
 
 
2011. május 10. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Kiegészítő óvodai férőhelyek kialakítása 
 
 
2011. június 16. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Gödi Sportegyesület 2011. évi beszámolója 
 
 
           2011. július – augusztus – tanácskozási szünet 
 
 
2011. szeptember 6. (csütörtök) 8.30 órakor 
•Beszámoló a Kincsem Óvoda 2011/2012-es tanévéről 
•Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2011/2012-es tanévéről 
•Beszámoló a Búzaszem Iskola 2011/2012-es tanévéről 
•Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 
 
 
2011. október 4. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Maximális csoportlétszámoktól való eltérés 
• Beszámoló a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény     
   2011/2012-es tanévéről 
• Beszámoló a Huzella Tivadar Általános és Kéttanítási Nyelvű Iskola 2011/2012-es 
tanévéről 
• Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012-es tanévéről 
 
 
2011. november 8. (csütörtök) 8.30 órakor 
•A 2012/2013-as Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)  
 
 
2011. december 6. (csütörtök) 8.30 órakor 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
         
 
A bizottság – 7 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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2. naprendi pont: Beszámoló a bizottság 2012. évi munkájáról  
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy az elmúlt évben sok határozat született. Sok határozatot a 
döntéshozó elfogadta, azonban a 10/2011.(II.10.) sz. határozatot nem. Kérdése, hogy a 
festmény kiállítás támogatása miért nincs végrehajtva?  
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a kiállítás meg lett tartva a József Attila Művelődési 
Házban. A érintett az útiköltségről szóló számlát a mai napig nem nyújtotta be, ezért az nem 
kerül kifizetésre.   
 
Kis-Simon László: Ugyanez a kérdése a 28/2011.(IV.14.) sz. határozat, a 29/2011.(IV.14.) sz., 
36/2011.(V.12.) sz. határozat esetében is.   
 
Dr. Nagy Atilla: Valószínűleg már végre lett hajtva csak nem kerül módosításra.  
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a 36/2011.(V.12.) sz. határozat végrehajtásáért a jegyző a 
felelős.  
 
Sipos Richárd: 55/2011.(VI.28.), 56/2011.(VI.28.) sz. határozat, Híres Károly és Kispál Péter 
síremlékének karbantartása, illetve az emlékhelyek kimutatása végre lett e hajtva?  
 
Dr. Nagy Atilla: Sellyei Noémi ezen határozat végrehajtásáért. Két hónappal ezelőtt szó volt 
az emlékhelyek felméréséről. Az iskolákat felkérte, hogy adjanak tájékoztatást amennyiben 
tudnak híres emberek emlékhelyeiről. Az iskoláktól nem kapnak adatokat. Véleménye szerint 
tisztázni kellene, hogy pontosan kit tekintünk híres embernek.  
 
Bajkó Ildikó: Az 55/2011.(VI.28.) sz. határozat végrehajtása megtörtént. A gyermekekkel 
rendbe tették a sírokat. Tavasszal újra ki szeretnének menni, azonban több szülő is jelezte, 
hogy vallási és/vagy erkölcsi problémai vannak ezzel. Azokat a gyermekeket, akik nem 
szeretnének részt venni a síremlékek karbantartásában más osztályokban kerülnek az idő alatt 
elhelyezésre.  
Elmondja továbbá, hogy Kispál Károly sírja nagyon rossz állapotban volt. Áprilisban ismét 
látogatást tesznek a két híres ember sírjánál. Elmondja, hogy Németh Lászlóról egy 
emlékhely sincs Gödön pedig ismert ember volt, sok írásában említi Göd városát. Szeretné, ha  
a városban Németh Lászlóról is készülne egy emlékhely.   
 
Dr. Bognár László: Az 56/2011.(VI.28.) sz. határozat végrehajtása végett beszél Sellyei 
Noémival és megkéri, hogy a bizottság következő ülésére készítse el a kimutatást.   
 
Rábai Zita: Kérdése, hogy a 85/2011.(X.06.) sz. határozat, a Koszorú tér átnevezése és a 
86/2011.(X.06.) sz. határozat, Utcanév Adományozó Bizottság feladat-és hatáskörének 
szabályozásának végrehajtásáról a következő ülésre beszámolót kér. 
 
Dr. Bognár László: A következő ülésen a bizottság felveszi napirendre az Utcanév 
Adományozó Bizottság feladat-és határkörének meghatározását.   
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy úgy tudja, hogy utcák átnevezése esetén a felmerült 
költségeket nem az önkormányzatnak kell fizetnie, hanem az állam fizeti meg.  
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Rábai Zita: Elmondja, hogy a Koszorú tér átnevezése a lakosság számára nem jár 
pluszköltséggel, ugyanis senkinek sem kell az igazolványát emiatt megváltoztatnia.  
 
Farkas Márton: Javasolja, hogy a hivatal mérje fel hol vannak még olyan utcanevek, melyek 
esetleg módosításra szorulnak.  
 
Dr. Nagy Atilla: Hivatalosan már nincsenek ilyen utcanevek. A földhivatalban vannak még 
olyan helyek melyek nem kerültek átnevezésre. A földhivatalban vannak átnevezési 
problémák.   
 
Sipos Richárd: Rákóczi úton van pl. a Sárvári tér. A tér átnevezése nem járna a lakosság 
részére anyagi költségekkel.   
 
Halvács Judit: Minden esetben az ott lakokkal egyeztetni kell.   
 
Kis-Simon László: A szellemi, történelmi szemetet el kell takarítani. Az Utcanév 
Adományozó Bizottság.    
 
Dr. Bognár László: Az Utcanév Adományozó Bizottság tekintse át és tegyen javaslatot.    
 
Rábai Zita: Milyen szervezeti felépítése van az Utcanév Adományozó Bizottságnak, hogyan 
működnek. A működésük hol van szabályozva. Az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmaz 
utalást.  
 
Dr. Bognár László: Polgármester úrral és a jegyzővel felveszi a kapcsolatot annak érdekében, 
hogy az Utcanév Adományozó Bizottság feladat-és hatásköre szabályozásra kerüljön.   
 
Dr. Nagy Atilla: Az Utcanév Adományozó Bizottság egy ad hoc jellegű bizottság. A 
polgármester tanácsadójakét működik. Ezen kapcsolódási pont nem intézményesített, ezt 
szabályozni lehet. Az SzmSz-ben az ad hoc bizottságok alá van besorolva, külön soron nem 
kerül említésre. Ad hoc bizottságok alá van beírva.  
 
Rábai Zita: Jelenleg ez a bizottság nem létezik. Javasolja, hogy a bizottság feladat-és 
hatásköre legyen meghatározva.   
  
Dr. Bognár László: A polgármester úrnak jeleztük, hogy az Utcanév Adományozó 
Bizottságot, mint ad hoc jellegű bizottságot a szervezési és működési szabályzatban határozza 
meg a feladat-és hatáskörét. Felkéri az Utcanév Adományozó Bizottságot, hogy a méltatlanul 
elnevezett közterületek mérje fel és tegyen javaslatot az átnevezésükre.  
 
Rábai Zita: Az Utcanév Adományozó Bizottság szabályozásával egyetért, a felkéréssel 
azonban nem.  
 

2/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a  
polgármester úrnak, hogy az Utcanév Adományozó Bizottságot, mint ad hoc jellegű 
bizottságnak a feladat-és hatáskörét az önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatában 
határozza meg.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Felkéri az Utcanév Adományozó Bizottságot, hogy a méltatlanul elnevezett közterületek 
mérje fel és tegyen javaslatot az átnevezésükre.  
 
 
 

3/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri az 
Utcanév Adományozó Bizottságot, hogy Göd város területén mérje fel a méltatlan közterületi 
elnevezéseket, majd azok átnevezésére tegyen javaslatot.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A bizottság - 5 - igen, - 2 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.    
 
 
 

3. napirendi pont: 2012. évi városi ünnepségek meghatározása 
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy az idei városi ünnepségekre a javaslatok elkészültek. A 
városi nevelési, oktatási intézményei elosztották maguk között, hogy mely rendezvényen 
vesznek részt.   
 
Farkas Márton: A városi rendezvényekre általában az iskolák vannak felkérve. Tavaly 
született egy döntés, miszerint az iskolák arányosan osszák el maguk a rendezvényeken való 
részvételt.  Sellyei Noémi koordinálta az intézményeket ez ügyben. Vannak civil szervezetek 
és politikai pártok is, akik részt vesznek a rendezvényeken és jelenlétükkel megerősítik az 
ünnepségek jelentőségét.  
 
Dr. Bognár László: Az önkormányzati ünnepségeken nagyon kevesen vesznek részt. Nagyon 
kevés fiatal vesz részt a rendezvényeken.  
 
Bajkó Ildikó: A városi ünnepségek szépen össze lettek írva. Javasolja, hogy a hivatal rakja ki 
Göd város honlapjára. A lakosságnak hamarabb kell értesülnie a rendezvényekről, akkor 
nagyobb lenne a látogatottság.   
 
Hlavács Judit: A honlapon külön, jól látható helyen kellene feltüntetni az aktuális 
eseményeket.   
 
Bajkó Ildikó: Készülhetne egy hónapfelsoroló.  Ha a lakosság nem értestül időben a 
rendezvényekről, miért várja el a város, hogy az rész vegyenek.   
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Dr. Bognár László: Az informatikai osztály nem működik megfelelően, ez ügyben jegyző 
úrral beszél.   
 
Rábai Zita: Gond, hogy az informatikusok nem tudják megfelelően karbantartani a honlapot. 
A közösségi oldalakon regisztrálva van a hivatal. Fontosabb eseményekről az informatika a 
csoporthoz tartozóknak küldhet egy üzenetet.   
 
Hlavács Judit: A művelődési ház dolgozói facebookoznak. Az augusztus 20-a vonzó program 
a lakosság száméra. Kommunizmus áldozatiról való megemlékezés nem olyan jellegű ünnep, 
valószínűleg azért sem vesznek rajta részt sokan.   
 
Dr. Bognár László: A Kommunizmus áldozatinak emléknapjára szervezett megemlékezést a 
Fidesz kezdeményezte. Sokan azért nem vesznek rajta részt, mert az gondolják, hogy ez egy 
pártrendezvény, pedig ez egyáltalán nem igaz.  
 
Hlavács Judit: A másik gond a rendezvények időpontjával van. Hétköznap délután 2 órakor 
nem tudnak elmenni a megemlékezésekre.   
 
Sipos Richárd: Nem azért nem mennek az emberek, mert úgy gondolják, hogy 
pártrendezvény, hanem mert nagyon rossz időpontban vannak.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a Kommunizmus áldozatainak megemlékezése későbbi 
időpontban legyen.   
 
Farkas Márton: A Kommunizmus áldozatiról való megemlékezésen a Keresztény Konzervatív 
baráti Kör is részt vesz. Minden évben megemlékezést szervez. Az előadáson részt vesz a 
munkásdalkör. Vintner Mária saját élményeit fogja elmesélni, megosztani az érdeklődőkkel. 
Minden intézményvezető, képviselő és bizottsági tag fog kapni meghívót a rendezvényre. A 
rendezvények szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a városi ünnepségek és a civil 
szervezetek   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a BM üdülőre lejárt az önkormányzat bérleti szerződése. 
A szerződés nem kerül meghosszabbításra, ezért a BM üdülő színháztermében nem fognak 
tudni rendezvényt tartani.   
 
Rábai Zita: A BM üdülőre biztosan nem lesz a továbbiakban szerződéshosszabbítás?  
 
Dr. Bognár László: Az állam jövőre visszaveszi a területet, mert az önkormányzattal kötött 
szerződés lejár. Az önkormányzat új szerződést nem tud kötni, a terület megvásárlása pedig 
anyagi okok miatt nincs lehetőség.  
 
 

4/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2012. évben az 
alábbi ünnepségek megrendezését javasolja:  
 

Nemzeti, városi ünnepek  Megemlékezés időpontja, helye Résztvevők, fellépők 
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Január 22. (vasárnap)                        
Magyar Kultúra Napja 

Január 23. (hétfő) BM 
színházterem 

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

Február 25. (szombat) 
Kommunizmus áldozatainak 
emléknapja Február 24. (péntek) Kopjafa Felsőgödi Munkásdalkör 

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

Március 15. (csütörtök) 
Nemeskéri Kúria, Petőfi-tér, 
Kossuth-tér 

H. T . Ált. és Két Tan. Ny. 
Isk., Katona Tamás szónok 

Május 6.(vasárnap) Anyák 
napja   

Kastély Óvoda (idősek 
otthona) 

Június 4. (hétfő) Nemzeti 
Összetartozás Napja 

Június 4. (hétfő) Kincsem 
Óvodai Országzászló 

H. T. Ált. és Két Tan. Ny. Isk., 
Farkas Márton által felkért 
szónok 

Augusztus 20. (hétfő) 
Államalapítás, Új kenyér és 
Szent István ünnepe 

Augusztus 19. (vasárnap) 
Nemeskéri Kúria 

N.L. Ált. Isk. és AMI(fúvósok 
és mazsorett), H. T. Ált. és 
Két Tan. Ny. Isk., Kastély 
Óvoda, Kincsem Óvoda, 
Rutkai Bori és a Hébe-Hóba 
Banda, Rúzsa Magdi 

Október 23. (kedd) 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 
évfordulója 

Október 19. (péntek) JAMH, 
Kincsem park Búzaszem  

December 6. (csütörtök) 
Mikulás 

December 4. (kedd) Polg. Hiv. 
tanácsterem 

Kastély Óvoda (idősek 
otthona), Show end Magic 
Kft.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők 
  
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
    4. napirend pont: Németh László Általános Iskola és AMI kérelme 
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Németh László iskola két kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé. Jelenleg az iskolában alkalmazásban álló férfi néptánctanárukat szeretnék 
a jövőben is alkalmazni, mivel a néptáncoltató tanárnő szeptembertől Gyesről visszatér az 
iskolába. Továbbá az iskola szeretne egy nagyobb hangszer vásárolni a művészeti tagozat 
számára, azonban az éves költségvetésükből a hangszer költségét nem tudják kigazdálkodni. 
Ezzel kapcsolatban kérnék az önkormányzat engedélyét, hogy a 2011. évi 
pénzmaradványukat 2012. évi költségvetésükbe tervezzük vissza. A visszatervezett összeggel 
és a 2012. évi költségvetési összeggel együtt már meg tudják vásárolni a hangszert.  
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Kis-Simon László: Elmondja, hogy Farkas Mártonnal együtt részt vett a Németh László 
Általános Iskola művészeti tagozatának ünnepségén. Az ünnepség a váci művelődési házban 
kerül megrendezése. A művelődési ház teljesen megtelt emberekkel. A rendezvényen Greguss 
Gergő néptánctanár diákjai is részt vette. Nagyon jó előadást csináltak. Kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt maximális művészeti élményt nyújtott. Göd elleni vétek lenne ezt a 
pedagógust elengedni. Olyan pedagógiai munkát végez, ami nagyon ritka. Ha az iskolában 
nem lenne meg a kellő óraszám, az óvodában is tartana foglalkozásokat.   
 
Farkas Márton: Hasonló véleménye van a néptánctanárról. Már nem először látta Greguss 
Gergő munkáját. Nagyszerű élményt jelent látni, hogy 150 gyermeket egy ember mozgat. A 
gyermekek nagyon ragaszkodnak hozzá. Értéket közvetít. Az óvodákban is lehetne 
foglalkoztatni. A művelődési házban is tarthatna néptáncórákat. Nem szabad egy ilyen embert 
elengedni.  Támogatja a Németh László iskola kérelmét.  
 
Hlavács Judit: Egyetért az előtte szolokkal. Véleménye szerint nem lehet néptáncot tanulni 
úgy, hogy csak egy női tanár oktatja. Szükség van egy férfi néptánctanárra. Greguss Gergő 
csodálatos tanár.  
 
Dr. Bognár László: Greguss Gergő Göd hírnevét öregbíti, mert kiváló szakember. A pénzügyi 
bizottság is tárgyalja meg.   
 
Dr. Nagy Atilla: Kérdése, hogy a női néptáncoktató Hertel Szilvia visszajön dolgozni?  
 
Bajkó Ildikó: Igen visszajön, azonban Ő is csak félállásban van foglalkoztatva.  
 
Dr. Nagy Atilla: Kérdése, hogy az iskola alapító okiratában a művészeti fejezetben a néptánc 
óraszámát??? Kell emelni? Ugyanennyi gyermekkel ketten foglalkozzanak. Kivánják-e hogy 
bővítve legyen a létszám?   
 
 

5/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 
Göd város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Németh László Általános Iskola és AMI. kérelmét, miszerint Greguss Gergő néptánctanárt 
2012. július 16-tól félállásban, határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztassa.  
 
Határidő: 2012. július 16. 
Felelős: dr. Hetényi Tamás Tesz igazgató, intézményvezető  
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Bognár: elvi hozzájárulás kell, hogy tubát vásárolhasson.  
 
 

6/2012.(I.19.). sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Németh László Általános Iskola és AMI. 2011. évi költségvetésének maradványkeretét 2012. 
évi költségvetésébe átvihesse.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor PekjB elnök 
 
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

5. napirendi pont: Művészeti díj alapítása 
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy az önkormányzat művészeti díjat alapítson. A 
előterjesztésben szereplő mintát Vác városától vette át. A díjhoz 100.000,- Ft díjazás is járjon. 
Göd város közigazgatási területére legyen kiírva a pályázat. Nem az olajfa fogja javasolni a 
díjazottakat, hanem külső személyek, intézmények.   
 
Rábai Zita: Egy évben egy díjazott lenne?  
 
Dr. Bognár László: Igen egy évben egy művész kapna díjat.  
 
Hlavács Judit: Írjuk be konkrétan milyen pénzjutalom legyen összegszerűen. A díj első 
átadásának időpontja 2013. legyen. 
  
Kis-Simon László: Magyar Kultúra Napján lehetne átadni ezt a díjat is. Differenciálva legyen, 
nem elég, hogy itt alkot, kapcsolódjon be a kulturális életbe.   
 
Rábai Zita: Alkotóművészeti Díj legyen.   
 
Dr. Bognár László: Képzőművészeti Díj legyen a neve.  
 
Farkas Márton: Támogatja, Göd város híres arról, hogy sok nem gödi művész fordul meg a 
városban. Javasolja, hogy időszakos kiállítások legyenek szervezve. A díj mellé pénzjutalom 
is járjon.   
 
Kovács Gabriella: Véleménye szerint nem csak a képzőművészetet, hanem a zeneművészetet 
is lehetne jutalmazni, pl.: Gaude Kórust.   
 
Bajkó Ildikó: Lehetne megosztva is adni, egyik évben az alkotóművészek,  másik évben az 
előadóművészek kapnának díjat.   
 
 

7/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 2013. évtől kezdődően „Göd város alkotó-és előadóművész díja” 
alapítson, az alkotóművészet-és előadóművészet terén kifejtett szakmai-és művészeti munka 
elismerésére.  
A kitűntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje 
eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti 
közösségeknek. A díjazott 100.000 Ft,. összegű pénzjutalomban részesül.   
A kitűntető cím adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek: 
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,  
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- a városban működő kulturális társadalmi szervezet, egyesületek,  
- intézményi, munkahelyi kollektívák, 
- Göd város polgárai 
A díj átadásra a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor. 
 
 
Határidő: 2012. december 31.  
Határidő: Polgármester, címzetes főjegyző  
 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
6. napirendi pont: Tájékoztatás az új közoktatási törvényről 
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a bizottság vegye le a napirendről. 
Folyamatosan térjenek rá vissza.   
 
Hlavács Judit: Kérdése, hogy tudják-e már, hogy a kerettantervek mikor állnak rendelkezésre?  
 
Bajkó Ildikó: Maga a törvény igen terjedelmes. A törvényhez kapcsolódó egyéb rendeletek 
még nem jelentek meg. A pedagógusok mozgástere jelentősen csökkent.  
 
Hlavács Judit: A tanterven az óraszámok változni fognak.  
 
Bajkó Ildikó: Az óraszámok kerete benne van a törvényben. Az is benne van, hogy adott 
évfolyamon mennyi óraszám van. A testnevelés és a hittan óra tanítása kötelező lesz. Az új 
tantárgy, a hit-és erkölcstan miatt tanárokat kell képezni. A képzések 2013. szeptemberében 
indulnak, 60 órás tanfolyamok lesznek, jelenleg ezek a tanfolyamok még nincsenek 
akkreditálva. Az állam egységes könyveket fog kiadni. Pontosan meg lesz határozva, hogy a 
diákoknak adott idő alatt mekkora anyagrészt kell elsajátítaniuk. Ezzel megelőzhető az a 
probléma, hogy a diák iskolaváltása esetén ne kerüljön esetlegese hátrányba.  
 
Sipos Richárd: Kérdése, hogy mit lehet tudni arról, hogy a diákoknak idegen nyelvből 
nyelvvizsgát kell tennie a 8. osztály elvégzéséig? 
 
Bajkó Ildikó: A gimnáziumok esetében már van ilyen, egyelőre nem tudni, hogy az általános 
iskolákat ez mennyire fogja érinteni. A közoktatási törvényhez kapcsolódó rendeletek még 
nem jelentek meg.  
 
Horváth Ferenc: A törvény három és fél oldalon keresztül sorolja a hiányzó rendeleteket.   
 
Hlavács Judit: Azt nem kívánhatják a diákoktól, hogy egy hetedikes egy év alatt nyelvvizsgát 
tegyen.  
 
Dr. Bognár László: Az önkormányzat az intézmények bizonyos működtetését átveheti az 
államtól. Ezt újra meg kell tárgyalni.   
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Hlavács Judit: Amit lehet azt tartson meg az önkormányzat. Kérdés azonban, hogy mennyi 
pénzt kap majd az önkormányzat a működtetésre. Megköszöni Bajkó Ildikónak a törvényről 
szóló tájékoztatást. 
 
Bajkó Ildikó: A kötelező óraszámok 22-26 óra között mozognak. Ő egyszemélyben látja el az 
igazgatói és az igazgatóhelyettesi munkát egyszerre. Amennyiben 26 órára felemelik az 
óraszámokat, akkor sem kell senkit elbocsátani. Az állam egész napos iskolát szeretne 
bevezetni. Jövőre a 140 gyermek kér felvételt az iskolába. Egy osztályba maximum 29 
gyermeket tud felvenni. A 140 gyermekből kb. 125 gyermek fog iskolába menni, ami azt 
jelenti, hogy négy osztályt kellene indítania, amit viszont nem tud kigazdálkodni. Ehhez a 
létszámhoz nincs hozzászámolva az időközben beköltöző gyermekek. Amennyiben öt első 
osztályt kell indítani, egy iskolaotthonos tanárt fel kell venni.   
 
Horváth Ferenc: a tanárok 24-26 tanórájában bele kell számítani a szakköröket is. Ezzel a 
szabályozással a túlóra fogalma megszűnt.   
 
Bajkó Ildikó: Véleménye szerint, ha egy tanár 32 órát fog tanítani egy héten, akkor ezzel a 
külön értekezletekre, az osztálykirándulásokra, versenyekre való felkészítésre nem lesz 
idejük.   
 
Hlavács Judit: A tanárok életében soha nem volt olyan, hogy például az iskolában dolgozatot 
tudtak volna javítani, ez valószínűleg ezután sem fog változni.   
 
Horváth Ferenc: A törvényben benne van, hogy arányosan ossza el a tanárok között az 
óraszámokat. Arányosan képtelenség elosztani. Egy magyar órát nem tarthat négy különböző 
tanár tartson. Három-öt órát arányosan nem lehet elosztani. Elviekben ez nagyon szép, de a 
gyakorlatban ez nem alkalmazható. Az igazgatónak kell eldöntenie, hogy a tanárok közül ki 
kapja a plusz órákat.  
 
 
7. napirendi pont: Javaslat a 4/1995.(III.10.) sz., a helyi kitüntető címekről szóló rendelet               
                               módosítására:  
 
dr. Bognár László: Azért javasolja a rendelet módosítását, mert az elmúlt években a Göd 
Díszpolgára címet rendre gödi polgár kapta. Véleménye szerint ezt a címet olyan embereknek 
kellene adni, akik nem gödi lakosok, de a városért sokat tettek. Országos ismert és Göddel 
kapcsolatban álló vagy állt embereknek, akik közkeletűen, messze kimagasló munkát értek el, 
vagy a városért erőfeszítéseket tettek. Szabályozni kellene a kiadását, pl.: aki bűncselekményt 
követett el az nem kaphasson díszpolgári címet.   
 
Farkas Márton: Javasolja a napirendi pont tárgyalásnak elnapolását.   
 
Czadró József: Aljegyző úr rendelet módosító javaslata jó. Ebben a kérdésben döntés 
születhet.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottság a következő ülésen újra tárgyalja az 
előterjesztést.  
 
Dr. Nagy Atilla: Díszpolgár valóban jó ha olyan ember lesz, akit nem csak Göd ismer.   
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Rábai Zita: Gödért Emlékérem kitüntető címet a gödi lakosság kapja.  
 
Farkas Márton: a kitűntető cím elnyeréséhez valamilyen gödi kötödése kell, hogy legyen.   
 
Rábai Zita: A módosítás szövegében szerepel, hogy külföldön ismert magyar ember is 
kaphatja. Tényleges van ilyen személy? Wigner Jenő-t például senki sem ismerte csak azután, 
hogy díszpolgárrá lett választva.   
 
Dr. Nagy Atilla: A kitüntető cím viselésének rendjét is szabályozni kell a rendeletben.   
 
Dr. Bognár László: Kitűntető rendjeleket is lehetne adni.   
 
Kis-Simon László: Szabályozni kell a rendeletben, hogy a kitüntetés visszavonható, illetve a 
visszavonás eseteit. Aljegyző úr ezt dolgozza ki.   
 
Dr. Bognár László: Megkéri aljegyző urat, hogy nézze meg a kitüntető címekről szóló 
rendelet tartalmaz-e a címek visszavonására vonatkozó szövegrészt. Javasolja, hogy a 
bizottság később térjen vissza a napirendi ponthoz.  
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.  
 
A bizottság tanácskozását zárt ülés keretében folytatja, ezért az elnök megkéri a teremben 
tartozódó vendégeket, hogy a tanácstermet hagyják el.  
 
Szabó Zsófia a napirendi pont tárgyalás előtt elmondja, hogy az Év Pedagógusa Díjra jelöltek 
között a második és a harmadik helyen holtverseny alakult ki. Javasolja, hogy a második és a 
harmadik helyezett neve ne legyen nyilvános.  
 
Kis-Simon László: A jövőben ezen változtatni kell. Egyetért Szabó Zsófia javaslatával.   
 
Szabó Zsófia: Az önkormányzat egy havi bérüket nyújtja a díj mellé.  
 
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy megtekintette az önkormányzat 4/1995.(III.10.) sz. 
rendeletét. A rendelet nem tartalmaz hivatkozást a kitüntető címek visszavonására 
vonatkozóan.  
 
Rábai Zita: A kitüntető címek visszavonásának elemit a rendeletben meg kell határozni.  
 
Dr. Bognár László: A bizottság leveszi napirendjéről a kitüntető címekről szóló rendelet 
módosítását. Felkéri aljegyző urat, hogy a rendeletben szabályozza a kitüntető címek 
visszavonásának körülményit.   
 
 
 
8. napirendi pont: Általános iskolai felvételek szabályozása 
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy az általános iskolai felvételek szabályozása rendeletben 
történne,. A rendelet kifejezetten azért szükséges, hogy meghatározza a még hatályos 
közoktatási törvényben megfogalmazott sajátos helyzetű gyermekek felvételének módját.  
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Dr Nagy Atilla: Elmondja, hogy a rendelet a tavalyi felvételi események kapcsán merültek fel. 
A kiküldött anyaghoz képest polgármester úr kisebb változtatásokat kért. A hatályos 
közoktatási törvény értelmében az iskolába elsősorban a felvételi körzetbe tartozókat kell 
felvenni, aztán a halmozottan hátrányos gyermekeket, majd a maradék helyre előszőr az HHH 
gyermekeket, utána az SNI-s gyermekeket és ez után a sajátos helyzetű gyermekeket. Az 
önkormányzatnak lehetősége van a rendeletben való szabályozásra. A rendeletbe be lehet 
építeni, hogy a lakcímkártyákat minden esetben ellenőrzi az önkormányzat, a 6 hónapnál 
frissebb kártyával rendelkezők esetében a felvételt mérlegeli.  
 
Hlavács Judit: Véleménye szerint elegendő és egyértelmű a rendelet erre vonatkozó  
megfogalmazása, miszerint „érvényes és valós” tartózkodási hellyel kellene rendelkeznie az 
illetőnek. A rendelet D) pontjában kapcsolatban kérdése, hogy egy első osztályos gyermek 
esetében a kimagasló teljesítményt hogyan veszi alapul az intézmény?  
 
Kis-Simon László: A D) pont azt feltételezi, hogy a gyermeknek már valahol ki kellett, hogy 
bontakozzon a tehetsége.   
 
Dr. Nagy Atilla: A minősítéssel gond lehet, honnan fogja tudni az intézmény, hogy a gyermek 
valóban tehetséges.  
 
Bajkó Ildikó: Véleménye szerint a D) pont első mondata nagyon jó. Véleménye szerint be 
kellene írni, hogy a D) pont többi része csak második osztályos gyermekek esetében érvényes.  
 
Hlavács Judit: Az elsősök esetében kritikus a helyzet.   
 
Dr. Bognár László: A bizottság a rendelet A), B), C) pontjával egyetért, a D) pont esetében 
azonban átdolgozást kér.   
 
Horvát Ferenc: Elmondja, hogy a tavalyi felvétel körül kialakult helyzet miatt az iskola 
alapító okiratába bekerült, hogy elsős osztályba csak annyi nem gödi gyermek vehető fel, ami 
nem eredményezi újabb osztály indítását. Az önkormányzat szabja meg hány első osztályt 
indíthat egy tanévben. Ha az önkormányzat ezt meghatározza, akkor az iskola úgy veszi fel a 
gyermekeket, hogy még maradjon 5-6 férőhely az esetleg év közben érkező gyermeke részére, 
a fennmaradó helyet elosztja olyan gyermekek között, akiknek a szülei Gödön dolgoznak, 
vagy a gyermeknek gödi kötődése van.  
 
Hlavács Judit: Első osztályos gyermekek a D) pont azon kitétele sem alkalmazható, miszerint 
a kiemelkedő tehetsége ismert bizonyítékaiként mutatkozik meg pl. a tanulmányi versenyen 
elért helyezés.  
 
Bajkó Ildikó: Véleménye szerint a kritériumok megítélését az igazgatok kompetenciájába kell 
utalni.  
 
Hlavács Judit: A sajátos helyzetet határozza meg a bizottság.   
 
Dr. Nagy Atilla: A rendelet egy évről szól, utána az állam fenntartása alá kerülnek az iskolák.   
 
Dr. Bognár László: A napirendi pontot a bizottság következő ülésén újra napirendre tűzi.   
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11. Egyebek.  
 

• Kastély Óvoda nyári zárásáról:  
 
Karaszek Ernőné: Az óvoda nyári nyitvatartásáról a szülőknek február végéig kell 
meghirdetni. 
 
 

15/2012.(I.19.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Kastély Óvoda 
nyári bezárását az alábbiak szerint engedélyezi: 

- a Fácán óvodaegység 2012. június 25. – 2012. július 21. között, 
- a Hétszínvilág Óvodaegység 2012. június 25. – 2012. augusztus 05. között, 
- a Kastély Óvoda 2012. július 09. – 2012. augusztus 05. között,  

A intézmény teljes zárása 2012. július 09. – 2012. július 21. közötti időszakban lesz.  
A nyári ügyeletet igénylő gyermekeket a Hátszínvilág óvodaegységből 2012. július 23. – 
2012. augusztus 05. a Fácán épületben fogadjuk.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök,  
   Karaszek Ernőné intézményvezető 
 
 
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.   
 
 
 
       K.m.f.  
 

 
 
 
 
 
Dr. Bognár László     Kádár Benigna  
           Elnök       jkv.  


