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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2012. 
február 09-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.  Rábai Zita előre jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.  
  
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás 
előtt.  
 
Az elnök az egyebek napirendi pont közé felvenni kéri a Huzella Tivadar Általános-és Két 
Tanítási Nyelvű Iskolával szemben érkezett szülői panasz kivizsgálását. Javasolja, hogy a 
bizottság zárt ülés keretében vizsgálja meg az esetet.  
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal felveszi a témát az egyebek napirendi pont közé.   
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskolával   zárt ülés 
kapcsolatos panasz kivizsgálása        

            Előterjesztő: Farkas Márton  
 

      2.    Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
3. A helyi kitüntet ő címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

4. Általános iskolai felvételek szabályozása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
5. Támogatási kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

6. Egyebek 
 

• Rákóczi úti sportpálya helyzete  
Előterjesztő: Farkas Márton 
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A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét. 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.  
 
Dr. Bognár László elnök megkéri a megjelent vendégeket, hogy a tanácstermet hagyják el. A 
bizottság ülését zárt ülés keretében folytatja.   
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda Intézményvezetői álláshelyére 
pályázat kiírása 

 
 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda intézményvezetőjének 2012. augusztus 
01-én intézményvezetői kinevezése megszűnik. Az önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia 
az intézményvezető pozíció meghirdetésére.   
 
Dr. Nagy Atilla: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének 
Kövendiné Tímár Erzsébetnek 2012. június 01-én intézményvezetői kinevezése megszűnik, 
ezért az Ő álláshelyére is pályázatot kell kiírni.   
 
 

16/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Sellyei 
Noémi közoktatási referenst, hogy a Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére, a 
törvényi határidők figyelembevételével a pályázati kiírás tervezetét készítse elő.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes jegyző   
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

17/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Sellyei 
Noémi közoktatási referenst, hogy a Városi Pedagógia Szakszolgálat intézményvezetői 
álláshelyére, a törvényi határidők figyelembevételével a pályázati kiírás tervezetét készítse 
elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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3. naprendi pont tárgyalása: A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök. 
rendelet módosítása 

 
dr. Bognár László: Elmondja, hogy az előző ülésén már tárgyalva lett a kitüntető címekről 
szóló rendelet módosítása. Egyrészt egy új díj miatt, másrészt a díjak visszavonásának 
szabályozása végett tárgyalja a bizottság.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a rendelet tartalmaz egy javaslatot, amit egy magasabb rendű 
jogszabályból került átemelésre. A jogszabályalkotásról szóló törvény arról rendelkezik, hogy 
magasabb rendű jogszabályra csak hivatkozni lehet, a szövegét nem ildomos átemelni. Az 1.§ 
(2) bekezdéséből hiányzik, hogy Göd város alkotó-és előadóművész díja. A 2.§ (2) bekezdés 
nem találja megfelelőnek. Nehezen lehet a szövegét értelmezni.  
Javaslata, hogy a 2.§ (2) bekezdés a következők szerint módosuljon: „A „Göd Díszpolgára” 
cím életműért, olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel valamilyen 
kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a 
Képviselő-testület arra érdemesít. „Göd Díszpolgára” lehet olyan személy is, akinek 
művészeti, tudományos, emberbarát, sport, közéleti stb. munkája, társadalmi szerepvállalása 
annyira kimagasló, hogy annak révén az esetlegesen kisebb országosan ismertségét az 
ágazati/szakmai közvélemény világméretű léptéke helyettesíti – közkeletűen jónak ismert – 
dologban messze kimagasló és ez – akár szűkebb magyarországi ismertsége ellenére – a világ 
érintett vagy érdeklődő közvéleménye előtt ismertnek mondható, kimagasló. A cím 
posztumusz is kiadható” 
Javasolja, hogy a 3.§ (4) bekezdés a következők szerint módosuljon: „A kitüntető címek 
visszavonhatóak, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra méltatlannal találja.” 
 
Farkas Márton: Véleménye szerint a 1.§ (2) bekezdésében hibák találhatók. Hogyan kell 
értelmezni a szöveget, aki magyar állampolgár az nem kaphat címet?   
 
Dr. Nagy Atilla: Az 1.§ (2) bekezdésének szövege a jelenlegi, hatályos rendelet szövegét 
tartalmazza. Nincs jelentősége annak, hogy a díszpolgári címre jelölt magyar állampolgár, 
vagy nem magyar állampolgár. A jogforrási hiearchia következtében, az országos 
jogszabályokkal nem lehet ellentétes egy alacsonyabb rendű jogszabály. A rendeletben lévő 
szövegrész nem a magasabb rendű jogszabályból került átemelésre, a szövege nem ugyanaz.   
 
Farkas Márton: A rendelet 2.§ (2) bekezdésében mit jelent „ - akár szűkebb magyarországi 
ismeretsége ellenére -” ? 
 
Dr. Nagy Attila: Azt jelenti, hogy az illető személy erősen közismert.  
 
Hlavács Judit: Olyan, aki országosan ismert, vagy nem ismert országosan, de szakmájában a 
világban ismert.  
 
Dr. Nagy Atilla: Vannak olyan személyek, akik nem közismertek. Országosan nem ismert pl.: 
Wigner Jenő, de világviszonylatban ismert személy. A horizontális ismertség vertikálisan is 
kiegészül. Az állampolgársággal ez nem függ össze.  
 
Dr. Bognár László: A rendelet 1.§ (2) bekezdésében van meghatározva az új cím.   
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Hlavács Judit: A rendelet 1.§ (2) bek. a 100.000,- Ft után vagy egy pont és egy vessző is. A 
vessző nem szükséges oda.   
 
Dr. Bognár László: Ismerteti az 1.§. (1), (2), (3) bekezdését, amely a „Göd város alkotó-és 
előadóművész díja” kitüntető cím adományozásának feltételeit tartalmazza.   
 
Kis-Simon László: Véleménye szerint a 1.§ (2) bekezdését a következő képpen kell 
módosítani: „ A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb 
ideje eredményesen működő művészeknek (alkotóművészek és előadóművészek), gödi 
illetőségű művészeknek, művészeti közösségeknek. A díjazott 100.000,- Ft összegű 
pénzjutalomban és oklevélben részesül.”  
 
 
Módosító határozat: 
 
A 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet 1.§ (1) bekezdésének módosítását az alábbiak szerint 
fogadja el: „Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd Városáért kiemelkedő 
tevékenységet végző, illetve maradandót alkotó személyeket és közösségeket nagyra becsüli, 
s elismerésükre a „Göd Díszpolgára” és a „Gödért Emlékérem”, „Kóczán Mór Vándor Díj 
Göd” díjat, „Salkaházi Sára Díjat”, „Pro Urbe” díjat, „Az Év Pedagógusa” díjat, „Göd Város 
Szolgálatáért”, „Göd város alkotó- és előadóművész díja” kitüntető címeket alapítja.    
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.   
 
 
Módosító határozat: 
 
A 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet 2.§ (2) bekezdésének módosítását az alábbiak szerint 
fogadja el:  A „Göd Díszpolgára” cím életműért, elsősorban olyan ismert, köztiszteletben álló 
és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, 
tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít. „Göd Díszpolgára” lehet olyan személy 
is, akinek művészeti, tudományos, emberbaráti, sport, közéleti, stb. munkája, társadalmi 
szerepvállalása annyira kimagasló, hogy annak révén az esetlegesen kisebb országosan 
ismertséget az ágazati/szakmai közvélemény világméretű léptéke helyettesíti.”  
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.  
 
 
Módosító határozat:  
 
A 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet 3.§ (3) bekezdésének módosítását az alábbiak szerint 
fogadja el: „Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek – függetlenül 
attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesül-e – csak kivételes 
méltánylást érdemlő esetben lehet kitüntetést adományozni.”  
 
A 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet 3.§ (4) bekezdésének módosítását az alábbiak szerint 
fogadja el:  
„ A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület méltatlannak 
tartja rá.”  
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A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.  
 
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a 3.§ (4) bekezdésében az alábbi szöveg kerüljön: „ A 
kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület méltatlannak tartja 
rá.  A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek az 
adományozás szabályaival . A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, de a jelképet (oklevél, 
plakett, stb.) az egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a visszavonással érintett 
díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának feltüntetésével az emlékkönyvből törölni 
kell. ”  
 
Dr. Nagy Attila: A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályokat maradjanak a 
rendelet szövegében.   
 
Czadró József:  Javasolja, hogy a 3.§ (3) bekezdésének elhagyását javasolja.   
 
Dr. Bognár László: 3.§ (3) bekezdés kerüljön törlésre, illetve a 4.§ lépjen a 3.§ helyébe.  
 
Dr. Nagy Atilla: Hozzáfűzi, hogy a helyi szabályozásnak kell szigorúbbnak lennie.  
 
 
Módosító határozat:  
 
A 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet 3.§ (3) bekezdését törli, helyébe a (4) bek. helyébe lép a 
következők szerint: „ A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-
testület méltatlannak tartja rá.  A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok 
megegyeznek az adományozás szabályaival . A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, de a 
jelképet (oklevél, plakett, stb.) az egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a 
visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának feltüntetésével az 
emlékkönyvből törölni kell. ”  
 
A bizottság – 5- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosítást.  
 
 

18/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Göd Város 
Önkormányzatának 4/1995.(III.10.) sz. Ök., a helyi kitüntető címekről szóló rendelet 
módosítását az alábbiak szerint javasolja:  
 

Göd Város Önkormányzatának __/2012. (II.__.) sz. Ök. rendelete a helyi kitüntető 
címekről szóló 4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet módosításáról és művészeti díj 

alapításáról 
 
Göd Város Önkormányzati Testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tv. 24 § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 
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(1) A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a a következő díjmegnevezéssel egészül ki: 
 „Göd város alkotó- és előadóművész díja” 
 
(2) A Rendelet 8. §-a 9. § számozást kap, egyidejűleg a 8. § alá a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje 
eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti 
közösségeknek. A díjazott 100.000 Ft. összegű pénzjutalomban és oklevélben részesül.   
(2) A kitüntető cím adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek: 

- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,  
- a városban működő kulturális társadalmi szervezet, egyesületek,  
- intézményi, munkahelyi kollektívák, 
- Göd város polgárai 

(3) A díj átadásra a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor.” 
 

2. § 
 
(1) A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. § (2) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„(2) A „Göd Díszpolgára” cím életműért, elsősorban olyan országosan ismert, 
köztiszteletben álló és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére 
adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít. „Göd 
Díszpolgára” lehet olyan személy is, akinek művészeti, tudományos, emberbarát, 
sport, közéleti, stb. munkája, társadalmi szerepvállalása annyira kimagasló, hogy 
annak révén az esetlegesen kisebb országosan ismertséget az ágazati/szakmai 
közvélemény világméretű léptéke helyettesíti.  A cím posztumusz is kiadható.” 

 
(2) A Rendelet 3. §-a a következő két új bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra 
méltatlannak tartja. A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok 
megegyeznek az adományozás szabályaival. A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, 
de a jelképeket (oklevél, plakett, stb.) az egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a 
visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának 
feltüntetésével az emlékkönyvből törölni kell.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2012. március 15-én lép hatályba. 
 
 
  Markó József      dr. Szinay József 
  polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
Határidő: 2012. március 15. 
Felelős: Markó József polgármester,  
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   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot 
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a májusi Gödi Körképben jelenjen meg a Göd Díszpolgára 
kitüntető címre való felhívás, az elbírálás júniusban, júliusban legyen.  
 
Farkas Márton: Az újságban jelenjen meg a felhívás. Megfelelő személy híján nem lesz 
kiosztva a díj.   
 
Dr. Bognár László: Mindig ugyanazokat az embereket jelölik a különböző szervezetek. Olyan 
emberek jelölnek sok esetben, akik ugyan sokat tettek Gödért, de azért, mert a munkájukat 
elvégezték. A díszpolgári cím nem erről szól. Díszpolgár az lehet a munkáját végezte. A Gödi 
Körképben jelenjen meg a felhívás.  
 
Hlavács Judit: A„Göd város alkotó- és előadóművész díja” kitüntető cím az idén nem kerül 
kiosztásra. Májusban a díszpolgári cím legyen meghirdetve.  
 
 

19/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy határoz, 
hogy a május havi Gödi Körképben felhívást tegyen közzé a „Göd Díszpolgára” díjra 
vonatkozóan.  
 
Határidő: 2012. április 30.   
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Általános iskolai felvételek szabályozása 
 
dr. Nagy Atilla: A rendeletet a bizottság korábbi ülésén tárgyalta. A bizottságnak a rendelet 
1.§ (1) bek. D) pontjával nem értett egyet. Az előbb említett pontot átdolgozta.   
 
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a rendeletben hol szerepelnek azok a gyermekek, akik gödiek, 
de nem a saját körzetükben lévő intézménybe szeretnének járni.  
 
Gödi lakos: Elmondja, hogy sem ő, sem a gyermeke nem rendelkezik Gödön állandó 
lakcímmel. Azt javasolták az intézmények, hogy kérdezze meg az önkormányzatot, mi a 
teendő ilyen esetben. Személyes okai vannak annak, hogy nincs a településen bejelentett 
lakcíme.   
 
Hlavács Judit: A közoktatásról szóló törvény tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. 
Bizonyítható, hogy a gyermek életvitelszerűen itt lakik.   
 
Gödi lakos: A gyermek tartózkodási hellyel rendelkezik a szülő barátainál. Van tartózkodási 
helye csak nem ott lakik.  
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Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy a diákigazolvány igénylését ezentúl nem az intézmények 
intézik, hanem az illetékes okmányiroda. Ezzel kapcsolatban egy új rendszert alakítanak ki. A 
körzethatárokat nagyon szigorúan kell venni. Ez a rendszer 2013. szeptemberétől fog 
működni.  Az okmányhivatal működése szempontjából érdekes lesz.   
 
Czadró József elhagyja az üléstermet.   
 
Horváth Ferenc: A helyi rendelet fél évig lesz érvényben, utána az új közoktatási törvény 
miatt már az állam vezényli le ezeket a kérdéseket.   
 
Gödi lakos: A gyermeke most lesz elsős, a Kastély Óvodába jár. Bölcsődébe is már Gödön 
járt.   
 
Hlavács Judit: Az óvodákba se vehetnek fel csak gödi gyermeket.  
 
Dr. Bognár László: Aljegyző úr elhagyja az üléstermet, kérésére a bizottság az ülés folyamán 
még visszatér a napirendi ponthoz.  
 
 

5. napirend pont tárgyalása: Támogatási kérelem elbírálása 
 

dr. Bognár László: Elmondja, hogy két támogatási kérelem érkezett. Az egyik edzőtáborához 
kér támogatást, a másik pályázó a Huzella Tivadar iskolában tanító tanár, akinek a lánya 
ösztöndíjat kapott. Kérdése, hogy a bizottság akarja-e tárgyalni a második kérelmet. 
 
Hlavács Judit: Tanulmányi támogatást kér. Ilyen alapon bárki kérhet támogatást.  
 
Czadró József visszajön az ülésterembe.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja támogatni, annak érdekében, hogy a diák tovább tanulhasson.   
 
Horváth Ferenc: Elmondja, hogy az iskolának több alapítvánnyal van kapcsolata, illetve az 
iskolának saját alapítványa is van, melyen keresztül támogatást tud biztosítani a tanárnő 
lányának.  
 
Dr. Bognár László: A második támogatási kérelmet, vagyis a tanulmányi támogatási kérelmet 
a bizottság nem tárgyalja. A kérelmet átadja Horváth Ferenc igazgató úrnak.  
A másik támogatási kérelemben egy kajakos fiatalember kér támogatást melegvízi 
edzőtáboron való részvételhez. Javasolja támogatni a kérelmet. Továbbá javasolja, hogy a 
polgármester keretből kerüljön kifizetésre. A kérelmező nagyon jó sporteredményeket ért el. 
Göd Város Önkormányzatától Kóczán Mór kitüntető címet kapott csapatával, valamint 
kétszer lett Pest Megyei Sporttolója 3. Díjat.   
 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a sportoló már azért nem a gödi csapatban versenyzik, mert a 
18. életévét betöltötte, Gödön pedig csak 18 éves korukig foglakoznak a fiatalokkal.  
 
Farkas Márton: Gödi lakos, ezért 70.000,- Ft vagy 90.000,- Ft támogatást javasol.  
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Kis-Simon László: A GSE meglehetősen nagy költségvetéssel dolgozik. Évekig az Ő 
versenyzőjük volt a fiú. A GSE Kajak-kenusaival beszélt korábban, Ők azt mondták, hogy 
miután elkerülnek tőlük a versenyzők próbálják őket nyomon követni. A GSE nem tudna-e 
segítséget nyújtani a versenyzőnek? A GSE-vel kell felvenni a kapcsolatot.  
 
Czadró József: A versenyző támogatása lavinát indíthat el. Sorra fognak beérkezni a 
kérelmek.  
 
Hlavács Judit: Nem teljesen ért egyet az előtte szólókkal. A kérelmező eredményei Göd 
hírnevét öregbítik. Értékeli, hogy nem a projekt teljes összegének kifizetését várja. Máshoz is 
fordult támogatásért, illetve rendelkezik önerővel. A saját egyesülete is hozzájárult a kiutazás 
költségeihez. A GSE valószínűleg a saját versenyzőiket támogatja, nem fogja egy másik 
egyesület versenyzőjét támogatni. A kérelmezőnek vannak sporteredményei. A kajak-kenu az  
a sport, amiben a gödi versenyzők világszinten is kiemelkedő eredményeket érnek el. 
Javasolja támogatni.   
 
Dr. Bognár László: Kéri a bizottságot, hogy támogassa a kérelmet.   
 
Czadró József: Javasolja 90.000,- Ft összegű támogatás kifizetését, amelyet az étkezésre 
biztosítana az önkormányzat.  
 
 

20/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Pélyi Dávid 
részére, a Sevilla-i edzőtáboron való részvételhez 90.000,- Ft összegű támogatást biztosít. A 
támogatási összeget az edzőtábor ideje alatt felmerülő étkezési költség fedezésére szolgál.  
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a fent megnevezett támogatási összeget előlegezze 
meg polgármesteri kerete terhére. A későbbiek során a bizottság ezen összeget saját keretéből 
visszautalja a polgármesteri keretbe.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Dr. Bognár László elnök elhagyja az üléstermet.  
 
Dr. Bognár László elnök visszajön az ülésterembe. 
 
 
Visszatérve folytatódik a 4. napirendi pont tárgyalása: Általános iskolai felvételek 
szabályozása   
 
Dr. Nagy Atilla: Ismerteti a közoktatási törvény szövegét.  
 
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy törvény írja elő, hogy a HHH gyermekeket, még ha más 
településről is jönnek fel kell vennie az intézménynek.   
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Hlavács Judit: A törvény adott, a sajátos helyzetű gyermekek helyzetét meg lehet tárgyalni és 
egyértelműen szabályozni.   
 
Farkas Márton elhagyja az üléstermet.  
 
Bajkó Ildikó: a rendelettervezetben szerepel, hogy 6 hónapja létesített lakcímkártyával kell 
rendelkezni. Véleménye szerint a 6 hónapos hivatkozást ki kell venni.   
 
Hlavács Judit: Körzet szerint nem tudja felvenni a gyermeket, mert nincs 6 hónapnál régebben 
létesített lakcíme, így a Huzella Iskolában kell felvenni. Ebben az esetben az intézménynek, 
akkor is fel kell vennie a gyermeket, ha nincs az intézményben hely.  
 
Dr. Nagy Atilla: A sajátos helyzetben lévő gyermekekről szól a rendelet. A sajátos helyzetben 
lévő gyermekek felvételét az önkormányzat határozhatja meg.  
 
Farkas Márton visszajön az ülésterembe.   
 
Dr. Nagy Atilla: A rendeletet egy-két gyermek esetében lehet használni. A szülők 
talpraesettek, az okmányiroda rugalmas.   
 
Hlavács Judit: Ha valaki egy fiktív lakcímet létesít, az nem lehet kiszűrni. Ellenőrzéssel ki 
lehet szűrni, azokat akik Gödre bekeletkeztek ugyan, de életvitelszerűen nem laknak a 
lakásban. A 6 hónapos időkorlát kerüljön ki a rendelettervezetből.  
 
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy nagy problémát jelent a számára, hogy még mindig nem tudja 
ténylegesen hány nagycsoportos gyermek fog az óvodából az iskolába menni. A Kincsem 
Óvodában az intézményvezető tájékoztatása szerint 140 nagycsoportos óvodás gyermek van. 
Az iskola 29 fős osztályokat tud indítani, ami azt jelenti, hogy összesen 116 tanulót tud 
felvenni a következő tanévben. Az iskola maximális befogadó képessége 825 fő, 140 gyermek 
felvétele esetén már 850 gyermek lesz az intézményben. Ennyi gyermeket nem képes 
elhelyezni az intézményben. Az iskolának számítania kell arra, hogy Sződről és Csőrögről a 
kormányhivatal ide fogja utalni a HHH gyermekeket. Az Óázis lakótelep körzethatár szerint a 
Alsógödhöz tartozik. Fel kell mérni, hogy hány Óázisban lakó gyermek jár jelenleg a 
Kincsem Óvodába. 2014-ben még rosszabb lesz a helyzet, nem fogja tudni elhelyezni a 
gyermekeket. Az óvodát az önkormányzat megépítette, de az iskolára senki sem gondolt.    
 
Hlavács Judit: Az óvoda is később épület meg, mint arra szükség lett volna. Az iskola 
helyzetét meg kell oldani.   
 
Bajkó Ildikó: Kérjék be az adatokat a Kincsem Óvodától.   
 
Dr. Bognár László: Osztálytermet kellene létrehozni, ehhez 40 millió Ft-ra lenne szükség.   
 
 
Módosító határozati javaslat: 
 
Az általános iskolai beiratkozáskor vizsgálandó „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló 
rendelettervezet 1.§ (1) bek. a) és b) pontjából kiemeli a következő szövegrészt: „a 
beiratkozáskor legalább 6 hónapja létesített” 
 



 35 

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: A fiktív lakcímek kiszűrésére egy módszer van, ha a gyanús pl. friss 
lakcímeseket az iskola kiszűri. Az ilyen esetekben a jegyző lakcím rendezési eljárást indíthat, 
aminek keretében az okmányhivatal és esetleg az érintett intézményből egy tanár a bejelentett 
lakcímre elmegy és ellenőrzi valóban életvitelszerűen él-e ott az oda bejelentett gyermek. Az 
effajta eljárásból botrány származhat, ezt fel kell merni vállalni.   
 
Dr. Bognár László: Nem feltétlenül szükséges ezen lépést megtenni. Megoldás lehet, ha a 
neveleki gyermekeket a gödi intézmények a továbbiakban nem fogadják.  
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy Buda egyik kerületében az aljegyző úr által említett 
eljárást alkalmazták.   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy 2013-tól az új köznevelési törvény szerint, az iskolák 
fenntartása az állam feladata lesz.  
 
 

21/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az alábbi 
rendelet alkotását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 
___/2012. (II .29.) sz. Ök. rendelet 

általános iskolai beiratkozáskor vizsgálandó „sajátos helyzet” meghatározásáról 
 

 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzata a város sajátosságainak 
figyelembevételével a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. §  
 
(1) A Göd Város területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolákban folyó 
beiratkozási és átiratkozási eljárásokban a gyermekek esetében „Sajátos helyzetű tanulónak, 
jelentkezőnek”  Gödön az minősül: 
a) aki érvényes és valós Gödi, az érintett felvételi körzeten kívüli lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és ez a feltétel az együtt élő közeli hozzátartozók 
esetében is érvényesül, 
b) aki érvényes és valós Sződ Nevelek-dűlői lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkezik, 
c) akinek egy háztartásban élő testvére, féltestvére vagy szülője 
házastársának/élettársának gyermeke a felvétellel/átvétellel érintett iskolával aktív 
közoktatási, vagy akinek szülője, szülőjének házastársa/élettársa az érintett iskolával 
közalkalmazotti, munkajogi jogviszonyban áll, 
d) akinek lakóhelyén semmilyen fenntartásban nem működik olyan általános iskola vagy 
többcélú közoktatási intézmény, mely a gyermek valamely kimagasló tehetsége, illetve 
tanulmányi vagy versenyeredménnyel igazolt kiemelkedő ismereteinek kibontakoztatására 
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képes. (Így különösen, ha nincs angol vagy  német két tanítási nyelvű oktatás, adott művészeti 
ágú, tanszakú alapfokú művészeti oktatás) A kimagasló tehetség, illetve  kiemelkedő 
ismeretek meglétéről az iskola igazgatója – a hivatkozott tehetség vagy ismeret tárgyában 
szakos pedagógus bevonásával – a gyermek személyes meghallgatásával győződik meg. 
 
(2) A fenti felsorolás sorrend is, csak az előrébb álló feltételt teljesítő gyermekek 
felvételi/átvételi igényének kielégítése után lehet a hátrébb álló feltételek alapján álló 
igényeket vizsgálni. Az egy ponton belüli kategóriákon belül a szabad férőhelyek 
elégtelensége esetén az általános szabályokhoz hasonlóan sorsolással kell döntetni a 
felvételről. 
 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba 
(2) E rendelet 2012. augusztus 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
  Markó József      dr. Szinay József 

              polgármester                      címzetes főjegyző 
 
 
Határidő: 2012. március 01.  
Felelős: Markó József polgármester, 
   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a beiratkozás véglegesítésekor a lakcímek ellenőrzése 
történjen meg.  
 
Horváth Ferenc: Véleménye szerint az iskolák honlapján hirdetni kell, hogy a beiratkozáskor 
az hivatal a lakcímek valódiságát ellenőrizheti. Ez már önmagában elgondolkodtatja az 
embereket.  
 
dr. Nagy Atilla: Javasolja a bizottságnak, hogy a témában hozzon határozatot. Testület döntést 
a kérdés nem igényel, csupán vezetői egyeztetést.   
 
 

22/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja 
címzetes főjegyző úrnak, hogy az önkormányzati fenntartású iskolák igazgatóival 
együttműködve, az iskolai beiratkozások véglegesítését megelőzően a lakcímek 
valódiságának ellenőrzése történjen meg. Felkéri címzetes főjegyző urat, hogy ezt az 
információt hozza nyilvánosságra az önkormányzati fenntartású iskolák honlapján, valamint a 
Gödi Körképben.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 

 
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 

 
Farkas Márton: Elmondja, hogy a bizottság december hónapban 50.000,- Ft-ot adott a GSE –
nek azzal a célzattal, hogy a felsőgödi Rákóczi úti sportpályán lévő gallyakat elszállítják. A 
GSE ezt a mai napig sem tette meg. Kérdése, hogy a GSE felvette-e ezt az összeget? 
 
Dr. Bognár László: A GSE valószínűleg nem vette fel a pénzt. Javasolja, hogy ne a GSE kapja 
meg az összeget, hanem a TESZ.  
 
 

23/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága visszavonja 
99/2011.(XII.07.) sz. határozatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
 
 

24/2012.(II.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Településellátó 
Szervezet részére 50.000,- Ft támogatást biztosít annak érdekében, hogy a Rákóczi úti 
sportpályán lévő gallyakat elszállítsák.    
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Hetényi Tamás Tesz igazgató 
 
A bizottság - 5 – 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.  


