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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. május 
10-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Sipos Richárd – jelezte távolmaradását) 
 
dr. Bognár László, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a két ülés között eltelt időszakban, a GSE beszámolójához 
tartozó számlákkal kapcsolatosan milyen információkhoz jutott. Ezzel összefüggésben megtalálható az 
ülés előtt kiosztott anyagban dr. Horváth László GSE elnökének tájékoztatása. Javasolja, hogy az 
„Egyebek” napirendi pontba beérkezett anyagok közül elsőként a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjfizetési szabályzatát tárgyalja elsőként a bizottság, 
mert az ülést 10 órakor be kell fejezni és erről a napirendről mindenképp dönteni kell. Ma reggeli 
értesülése, hogy a tanácsteremben 10 órától előadás lesz. Az ülés előtt kiosztott anyagban található 
továbbá a meghívó szerinti 3. napirendi pont kiegészítése, a támogatási kérelmek, a TESZ levele 
Müller Andrea kérelmével kapcsolatban, valamint a Németh László Ált. Isk. és AMI iskolaotthonos 
tanítói álláshely kérelme és díjfizetési szabályzatának módosítása.   
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a GSE szakmai beszámolóját tárgyalja a bizottság a következő ülésén. 
 
Rábai Zita: Szeretne a következő ülésre írásban reagálni a GSE elnökének levelére, ami az ülés előtt 
kiosztott anyagban található.   
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatot és az  
alábbi napirendi pontokat: 
 
1.)Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 
    2011/2012. I. félévi beszámolója       
    Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens  
                         Horváth Ferenc intézményvezető igazgató 
2.) 2012. évi felvételi bizottság 
     Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens      

3.) Göd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi 
      Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző      
4.) Egyebek: 
     - Támogatási kérelmek elbírálása  
        Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
     - Müller Andrea kérelme  

        Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök     
     - Németh L. Ált. Isk.  és AMI térítési díjfizetési szabályzata 
         Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens  
      - Németh L. Ált. Isk. és AMI – iskolaotthonos tanítói álláshely igény 
        Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont:  Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2011/2012. I.  
                          félévi beszámolója 
 
Horváth Ferenc (igazgató): A naprendet nem érintően szeretné elmondani, hogy tegnap 
délután az ügyeleten az iskolában egy gyermekhez mentőt kellett hívni, mert ételmaradék 
ment a tüdejébe, vagyis félrenyelt. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, ebből eredően több 
téves információ kering. Szeretné eloszlatni a rossz pletykákat és tájékoztatásul elmondani, 
hogy a gyermek jól érzi magát, ma már az iskolába van.  
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy nagy kaliberű változások előtt áll az iskola. 
Probléma még és megoldatlan a két korábban eltávozott informatikus kollega álláshelyének 
betöltése. A harmadik gond még, ami esetleg félreértésre ad okot, hogy magyarból bevezették 
a vizsgázást. Ez az a célt szolgálja, hogy a gyermekek felkészülhessenek a magasabb 
követelményű vizsgarendszerhez. Ez egy újszerű dolog, amit érdemes kiemelni az iskola 
életéből. 
 
Dr. Bognár László: Ezek a felkészítések véleménye szerint nagyon fontosak.  
 
Farkas Márton: A félévi beszámolót a maga részéről jónak minősíti. 2012. dec. 31-i 
pedagógiai programmal kapcsolatban kérdezi dr. Horváth László igazgatót, arról, hogy a 
délutáni tanítások hogyan zajlanak majd? Második kérdése, hogy 5 nap 5 testnevelés órát 
hogyan oldják meg? Milyen tantárgyak terhére történik ez az óraszám emelés a kötelező 
testnevelési órák bevezetése kapcsán? Erkölcstan bevezetéséről is szeretne érdeklődni. A 
beszámoló tartalmazta, hogy felmérést végeztek a gyermekek fizikai állapotáról: 140 
tanulóból 72 fő „nagyon gyenge”, 63 fő „elfogadott fizikumú”. Ezek az adatok 
megdöbbentőek számára. A szülőket kellene bevonni ebbe a problémába. Sajnos jellemző az 
iskoláknál a reggeli autósforgalom, a gyermekek iskolába autóval járnak és nem gyalog. A 
felmentéseket ki ellenőrzi? A környezetvédelemmel kapcsolatban nem talált beszámolót.  
 
Kis-Simon László: Az angol nyelvű lektor alkalmazásával kapcsolatban kér információkat. 
Elégedettségi felmérésben található, hogy a társadalmi kiadások 58 %-ot értek el. Az 
összefoglalást tökéletesnek tarja, kérdése, hogy a kitűzött célok megvalósítása mennyiben 
történt meg, mennyire elégedettek a szülők, milyen eredmények születtek? 
 
Dr. Bognár László: Az évismétlők számát kérdezi, az egész iskolára vonatkozóan. 
 
Horváth Ferenc: Válaszol az elhangzott kérdésekre. Két lehetőséget kínált fel a kormányzat. 
Az egyik, hogy az oktatás délután is folyhat. Az iskolaotthonos tanítási rendszer már ismert. 
Kérdés még, hogy pedagógiai asszisztensek, vagy két tanítónő együttesen végezze a délutáni 
oktatást. A másik, a délutáni tanítási órák megtartása, aminek az adminisztrációja 
bonyolultabb lesz, ennek a rendszernek a kidolgozása még folyamatban van, a rendeletek sem 
születtek meg, amihez viszont majd igazodni kell. Az 5 órás testnevelés óráknak a feltétele 
még nem adott jelenleg. Felső osztályokban két testnevelő tanár hiányzik. A kormányszintű 
bevezetés még lépcsősen zajlik, ezt majd az iskoláknak kell megoldaniuk. A hittanoktatással 
kapcsolatban elmondja, hogy év elején van lehetőség a jelentkezésre. A hittanórák az iskola 
rendjéhez alkalmazkodnak, arról, hogy a Nemzeti Alaptantervben hogyan rendelkeznek az 
erkölcstan órák tartalmáról még nem ismert. Valóban a FIT-jelentés évről évre rosszabb. 
Nagyon sok a délutáni, esti program az iskolában. A testnevelési órák alóli felmentéseket  
orvosi igazolásokkal fogadják el a tanárok. Az „egészségmegőrző hét” nem régen került 
megrendezésre az iskolában. Az iskola tanulmányi átlaga 4,2, ami túl jónak minősül, nem 
valószínű, hogy ennyire jó a felkészültsége a diákoknak. Erre is jó az előbbiekben említett, 
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most bevezetett vizsgarendszer. Az angol nyelvi lektort éveken át keresték, most találtak egy 
amerikai hölgyet, aki elvállalta ezt a feladatot. A HÍD-program kiépítése a középiskolák 
feladata. Két tannyelvű oktatásról a munkaközösség vezetője igen kevés gondolatot írt, a 
bizottság által felvetetteket elmondja majd neki.  
 
Kis-Simon László: Tehát érdemes volt áttérni a két tannyelvű modellre? 
 
Horváth Ferenc: Már végeztek azok a gyermekek, akik a két tannyelvű oktatásban részt 
vettek. Az érdeklődés igen nagy volt, tehát kénytelenek voltunk ez irányban elindulni. Minden 
intézménynek meg van a saját intézményfilozófiája. Annak idején arra törekedtünk és azt 
vállaltuk, hogy az un. „középosztály” gyermekeit is egy olyan pluszban, vagyis 
nyelvoktatásban részesítheti az iskola, amihez hozzájuthatnak a gyermekek a családokat 
megterhelő költségek nélkül.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

44/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben elfogadja a Huzella Tivadar Általános és 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 2011/2012. I. félévi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
2. napirendi pont: 2012. évi felvételi bizottság 
 
Dr. Bognár László: Az előterjesztésben csatolt határozati javaslatról kéri, hogy szavazzanak a 
bizottság tagjai. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

45/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 1993. évi LXXIX. tv. 65. 
§. (2) értelmében felvételi bizottságot hoz létre a 2012. évi óvodai beiratkozáshoz. 
A felvételi bizottság tagjai a következők: 

• fenntartó részéről: dr. Pintér György alpolgármester 
• polgármesteri hivataltól: dr. Nagy Atilla aljegyző 

Sellyei Noémi oktatási referens 
• illetékes bizottságtól: dr. Bognár László elnök 
• intézményektől: Joó Zsuzsa bölcsődevezető 

Karaszek Ágnes óvodavezető 
Szabó Zsófia óvodavezető 

• Kastély Óvoda SZMK: Mátyus Henrietta 
• Kincsem Óvoda SZMK: Bíró Veronika 

Ballagó Éva 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
3. napirendi pont: Göd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 
 
Dr. Bognár László: Korábban a bizottság tárgyalta ezt a napirendet, sok észrevétel volt, az 
aljegyző az akkor elhangzott módosításokat átvezette. 
 
Dr. Nagy Atilla: A szakértő javítás után visszaküldte a tervezetet, ezt láthatják most a 
bizottság tagjai. 
 
Kis-Simon László: A 135. oldalon található táblázatban HH-s gyermekek száma 183 fő, ezt 
83,42 %-nak írja, de ez nem lehet annyi. A másik észrevétele a felmentett tanulók és a  
magántanulók aránya 15 tanuló, ennek a százalékos arányára  0 %-ot ír, ez sem jó. Mindez a 
következő oldalon már jól szerepel.  
 
Dr. Nagy Atilla: Javítja az anyagban a fent említetteket. 
 
Farkas Márton: A  25. oldalon található „Magyarságtudat és a közös európai értékrend 
erősítésének elve”-nél hiányolja az össz-magyarság együvé tartozásának egységét, a 
szorvány-magyarságról egy mondatot javasolna beírni. 
 
dr. Nagy Atilla: Ez az általános részből bevágott idézet, megfogalmazás, ebben nem lehet 
módosítani.  
 
Dr. Bognár László: Az intézmények intézkedési tervét ki ellenőrzi majd? 
 
Dr. Nagy Atilla: Két évenként kell majd ellenőrizni.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

46/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja „Göd Város Önkormányzatának 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét –t, az aljegyző 
2012. május 7-én kelt előterjesztésének megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy a 135. 
oldalon lévő táblázatot a bizottsági ülésen elhangzottak szerint javítja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
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4. napirendi pont: Egyebek 
 

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
térítési- és díjfizetési szabályzata 

  
Hlavács Judit: Az eszközhasználati díj 500,-ról emelkedett 1000,-Ft-ra, ez egy 100 %-os 
emelés, ami rosszul hallatszik, de mint összeg egyáltalán nem magas, hiszen ez egy éves díj.   
 
Bajkó Ildikó (iskola igazgató): Az eszközkölcsönzési díjakat két éve nem emelték. A 
hangszerek, eszközök elöregedtek részben, javításra szorulnak, ennek finanszírozása ebből a 
díjból történik. Nem sok gyermeket érint, a szülők is egyetértettek ezzel. 
 
Hlavács Judit: A tandíjat nem emelhetik, de ez megoldható. 
 
Bajkó Ildikó: Tavaly emeltek, most nem terveznek emelést. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

47/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
művészetoktatási térítési- és díjfizetési szabályzatának az alábbi táblázat szerinti 
módosítását, és rendeletbe foglalását.  
 

Egyéb díjak, költségek a művészetoktatásban 2012/13. tanévben 

MŰVÉSZETI ÁG 
FIZETENDŐ DÍJ 

MEGHATÁROZÁSA 
DÍJ MÉRTÉKE 

ZENEMŰVÉSZET Hangszerkölcsönzés díj zeneiskolai 
hangszerekre 

2.500 Ft/félév 

ZENEMŰVÉSZET Hangszerhasználati hozzájárulás a zongora- és 
az ütőhangszeres tanszakokon 

1.500 Ft/félév 

TÁNCMŰVÉSZET Ruha- és jelmez használati hozzájárulás 1.000 Ft/félév 

KÉPZŐ_ ÉS IPARMŰVÉSZET Eszköz- és alapanyag használati hozzájárulás 1.000 Ft/félév 

 
Határid ő: 2012. szeptember 1-től. 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
 

• Iskolaotthonos tanítói álláshely igény – ( Németh L. Ált. Isk. és AMI) 
 

Bajkó Ildikó: Tavaly 1-el nőtt az iskolaotthonos osztályok száma. A mostani leendő első 
osztályosoknál 2-vel nő majd, tehát 3 álláshelyre van szükség. Ebből két álláshelyet meg tud 
oldani az iskola, de egy álláshelyre viszont igény van. A túlórák száma elérkezett a határra, 
ezért meg kell oldani ezt az álláshelyet.  
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Hlavács Judit: Az előterjesztésben szereplő költség mindössze 542 eFt. Ez elég fedezet?  
 
Bajkó Ildikó: A költségek részletezése az anyagban megtalálható, ez 3,5 hónapra van 
tervezve, a legminimálisabbat terveztünk, csak jövőre lesz teljes éves a foglalkoztatás és az 
ezzel járó költségek. Ezt a költségvetési évet csak ennyiben érinti. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
 

48/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény álláshelyeinek 
számát 72-ről 73-ra növelni, az egy iskolaotthonos tanítói álláshellyel. 
Az álláshely fedezetére a TESZ 2012. évi költségvetésének módosítását javasolja. A 2012. 
évre az iskolaotthonos tanítói álláshely járulékokkal terhelt összege 542.000 Ft.  
 
Határid ő: 2012. augusztus 
Fedezet: TESZ 2012. évi költségvetése 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

• Müller Andrea kérelme 
 
Rábai Zita: Az anyag 207. oldalán található TESZ levélben Müller Andrea részére 25.920 Ft-
ot fizetnének ki, a korábban KOSB által határozott 50 eFt helyett, mert figyelembe vették, 
vagyis levonták a szállítási költséget.  
 
Farkas Márton: A bizottság az 50 eFt-ot valóban arra szánta, hogy a gallyakat összeszedjék és 
elszállítsák, igaz a határozat megfogalmazása nem volt megfelelő.  
 
Hlavács Judit: 86 db zsákkal, 280,-Ft/zsák áron számolt a TESZ, ez az összeg levonásra került 
az 50 eFt-ból. 
 
Farkas Márton: Ezt igazságtalannak tartja.  
 
Kis-Simon László: Ezt a feladatot évek óta nem vállalta senki, nem volt aki véghez vigye. 
Erre még a GSE-től is ígéretet kaptunk, még sem történt meg a tereprendezés. Véleménye 
szerint ezért a munkáért nem volt nagy összeg az 50 eFt, így a határozati javaslat szerint csak 
25 eFt-ot kapna. Idéz a GSE leveléből, nyilatkozik az elnök, hogy visszautalna a Kézilabda 
Szakosztálynak egy összeget. Ebből a pénzből javasolja kifizetni ezt az 50 eFt-ot. 
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a TESZ ezt a pénzt fizesse ki Müller Andreának és a 
szállításról külön rendelkezzenek.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, - ha az 50 eFt még nem került a TESZ-hez átutalásra – a hivatal 
pénztárából történő kifizetést javasolja, megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg.  
Javasolja továbbá a korábbi 24/2012.(II.09.) sz. határozat visszavonását és felkéri a 
jegyzőkönyvvezetőt, hogy a Pénzügyi Osztállyal készíttessen kalkulációt a nettó 50 eFt-os 
kifizetés járulékaira vonatkozóan. 
 



 

 

52 

 

 
 
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi 
  

49/2012.(V.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
visszavonja a bizottság 24/2012. (II.09.) sz. határozatát. 
 
A bizottság saját pénzügyi keretéből fedezi a Rákóczi úti sportpálya tereprendezési 
munkálatainak, gallyak, ágak összeszedésének költségeit. A munka elvégzésével Müller 
Andrea (Göd, Lenkey u. 57/a.) sz. alatti lakost bízták meg.  
A bizottság felkéri a hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a következő ülésre készítsen 
kimutatást arról, hogy a nettó 50.000,-Ft-os megbízási díj kifizetése milyen járulékos 
költségekkel jár. 
 
Határid ő: következő bizottsági ülés 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök  
 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
               kmf. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
  
 
 
 
  
 
 


