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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. október 
11-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van) 
 
dr. Bognár László, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 7 tag jelen van. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az „egyebek” napirendi ponthoz 
kiosztásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, amit a tegnapi rendkívüli 
testületi ülésen tárgyaltak a képviselők, tekintettel a rövid határidőre. Kiosztásra került még Havasi 
Balázs kajakozó támogatási kérelme, Hlavács Judit képviselő előterjesztése a GSE szakmai 
beszámolójáról és dr. Nagy Atilla aljegyző előterjesztése az óvodai televízió nézéssel kapcsolatban 
beérkezett panaszról, melyet javasol a következő ülésen tárgyalni.  
 
Czadró József tag kiment. 
 
Az ülés előtt e-mailben is jelezte Rábai Zita képviselő, hogy módosító javaslata van a sorrendiségre, 
mert a bizottsági ülés végéig nem tud maradni, ezért elsőként a meghívó szerinti 8. napirendet, ezt 
követően pedig az 1. és 2. napirendet tárgyalja a bizottság. Kérése még, hogy a 8. napirendi ponthoz 
az Ő korábbi előterjesztése is kerüljön kiosztásra, amit a júniusi együttes KOSB-PEKJB ülésre írt.  
  
Dr. Bognár László javaslata a sorrendiségre az, hogy tekintettel a meghívottakra is, majd az idő 
függvényében igény szerint változtassanak, illetve eltérjenek a meghívó szerinti sorrendtől. Javasolja 
továbbá, hogy a 6. napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az  
alábbi napirendi pontokat: 
 
1.)  53/2012.(VI.14.) sz. KOSB-PEKJB határozat (GSE szakmai és pénzügyi  
      beszámolóinak tervezése)  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                                 
 
2.)  Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
      2011/2012 . tanévi szakmai beszámolója  
      Előterjesztők: Sellyei Noémi oktatási referens/ Bajkó Ildikó iskolaigazgató   
 
3.)  Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 
      2011/2012. tanévi szakmai beszámolója 
      Előterjesztők: Sellyei Noémi oktatási referens/ Horváth Ferenc iskolaigazgató  
 
4.)  Névadó ünnepség az olimpikonokkal (Magyar Diáksport Szövetség tájékoztatása) 
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                                 
 
5.)  Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázat 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző / Sellyei Noémi oktatási referens               
                                    
6.)  Egyes kitűntető díjak alapítása és adományozásuk rendje 
       (Pest Megye Közgyűlésének 9/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete) 
       Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                                   (zárt ülés, külön jkv.)   
                               
7)  Támogatási kérelem – Mikulás ünnepség megtartásához 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens                                
 
8.)  KOSB határozatok módosítása  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                   
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 9.) Egyebek: 
         - Havas Balázs kérelme 
            Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő 
         - Szlávy Géza mesteredző bemutatkozása  
           GSE szakosztályvezetőinek meghallgatása (kiküldött meghívó szerinti 9. napirendi pont) 
           Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: 53/2012.(VI.14.) sz. KOSB-PEKJB határozat (GSE szakmai és pénzügyi  
                             beszámolóinak tervezése)  
 
Hlavács Judit: Korábbi ülésen tett előterjesztésében már vázolta a Gödi Sport Egyesület 
szakmai beszámolójára tett javaslatát, elképzeléseit. Erről egy összefoglaló táblázat is készült, 
de ismételten szöveges ajánlást is tett, ami látható a ma kiosztásra került anyagban.  
 
Rábai Zita: Júliusban a KOSB-PEKJB együttes ülésre elkészítette a GSE pénzügyi 
beszámolójára tett javaslatát, ezt ismét láthatják a jelenlévők. Amit abban leírt az az eddigi 
szabályozásból hiányzott, véleménye szerint semmi olyan plusz munka nincs vele, amit 
egyébként már a GSE könyvelőjének nem kell megcsinálnia, hiszen ennek a könyvelésben 
kialakult formája, gyakorlata van. 
 
Czadró József tag visszajött. 
 
Arról beszéltek korábban, hogy a beszámolónak mi legyen a tartalmi és formai követelménye. 
Nem az egyesület mulasztott, hanem a beszámoló leadásának a módja lenne szabályozva 
mindkét fél részéről. Javasolja, hogy a GSE könyvelője is nézze át a javaslatát.  
 
Dr. Nagy Atilla: Nagyon jónak véli a képviselő asszony írásos javaslatát. Saját részről inkább 
a szakmai beszámolóval foglalkozik.  
 
Dr. Bognár László: A város kérése és a GSE tűrőképessége között kell a megfelelő egyensúlyt 
megtalálni, hiszen a szakosztályvezetők társadalmi munkában végzik az adminisztrációs 
munkáikat, Ők már nem terhelhetők. Viszont arról a támogatási összegről, amit az 
önkormányzat ad nyilvánvaló, hogy pontos elszámolást kér, ez mindkét fél részéről hasznos. 
 
Farkas Márton: Pénzügyi és szakmai beszámolót milyen időszakra kérjük? 
 
Rábai Zita: A pénzügyi beszámolóban javasolta az évente kétszeri alkalmat, bár a mostani 
gyakorlat szerint negyedévente kell leadniuk. A szabályozottság lehet, hogy kissé feszültséget 
okozhat, de az önkormányzatot is ellenőrzik, az ÁSZ is sokkal szigorúbb feltételeket ír elő, 
mint korábban.  
 
Hlavács Judit: A szakmai beszámoló beadása évente szükséges. 
 
Kis-Simon László: Minden egyesületnek van éves terve, amiben szerepel a versenynaptár. A 
lezajlott versenyekről vezetnek nyilvántartást szakosztályonként. Ennek alapján nem jelenthet 
túl sok időt a most kiosztott táblázat kitöltése, hiszen azokból az adminisztrációkból 
átvezethetőek. A pénzügyi beszámolóról véleménye szerint a PEKJB-nek kell döntenie. 
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Rábai Zita: Nyár elején az együttes ülésen arról volt szó, hogy majd augusztusban tárgyaljuk 
újból. Azt gondolta, hogy a hivatal pénzügyi osztálya vagy alpolgármestere majd előkészíti 
ezt a pénzügyi részt, és az elkészített tervezet kerül újra a bizottsághoz. 
 
Dr. Bognár László: A pénzügyi beszámolóra tett javaslatot a PEKJB-nek átadjuk döntésre. Az 
egyéb szakmai kérdésekről a KOSB-nak kell döntenie.  
 
Farkas Márton: A szakmai részt elfogadhatónak találja a kiosztott javaslat alapján, a pénzügyi 
részt pedig a PEKJB tárgyalja. 
 
Dr. Horváth László: Nem emlékszik, hogy kapott bármiféle előterjesztést, a most látott 
tervezetekre így azonnal nem tud reagálni. A szakmai beszámolóra a szakosztályok nevében 
nem nyilatkozhat, de első ránézésre 1 rubrika kitöltése több oldal irat átnézése után történhet 
csak meg. Ennek kb. 80 %-át tudja így első ránézésre elfogadni. Ha a pénzügyi beszámoló is 
ilyen részletes lesz, akkor az a kérése, hogy mindenki aki ezt kéri, az majd szintén betűről 
betűre olvassa át a beérkezett beszámolót. Ezeket a beszámolókat a szakosztályvezetők fogják 
kitölteni, akik társadalmi munkában végzik munkájukat, nem tud a nevükben nyilatkozni. 
Elmondja, hogy 2013. februárjától lemondott az elnöki tisztről. Egy hónapja foglalkoztat egy 
személyt, aki a pénzügyi egyeztetést elvégzi, nyilván Ő erősíteni fogja ezt a vonalat. A plusz 
munka időigénye igen sok, ezt nem tudják vállalni, ők szívesen rendelkezésre bocsátják a 
dokumentumokat, ha a hivatalnak van erre embere, annak szívesen odaadják. 
 
Hlavács Judit: A 11 szakosztályban nyilván van olyan, akinek könnyebb kitölteni a beszámoló 
táblázatát, és lesz olyan is, akinek nehezebb. Nem javasolja, hogy hosszú táblázatokat kelljen 
készíteni, kitölteni. Átküldi a javaslatát, várja, hogy a szakosztályok adjanak véleményt róla. 
 
Rábai Zita: A pénzügyi rész továbbításáról azért határozzon a KOSB, ezután adjuk át a 
PEKJB-nek. Az általa írt előterjesztésben három részre osztotta pénzügyi beszámolót. Az első  
tartalmazza az igazoló számlák formai követelményét és azok szükséges mellékleteit. Ezt a 
könyvelésben is így kell csinálni, ez nem jelent plusz munkát. A számlákat záradékolnia kell 
az elnöknek, tehát rá kell vezetni, hogy a támogatásból került finanszírozásra. Ez azért fontos, 
hogy ne legyen kettős finanszírozás, ne számoljanak el egy számlát kétszer. A másik a 
beszámoló benyújtásával kapcsolatos. A korábban becsatolt hatalmas mennyiségű 
dokumentáció ne kerüljön becsatolásra, csak egy összesítőt adjanak be ezután, ennek 
értékhatárát 50 eFt-ban jelölné meg. A harmadik rész pedig azt tartalmazta, hogy mik azok a 
számlák, dolgok, amik elszámolhatók. Ebből a három részből állt a javaslata, ehhez kéri a 
bizottság támogatását. 
 
Dr. Horváth László: Jó része indokolt, de jó része túlzó az anyagnak. Nem tudja, hogy melyik 
anyagot kapta meg, most így nem tud rá reagálni. A GSE az önkormányzat érdekeit 
figyelembe véve dolgozik. Vannak olyan feladatok, amit az önkormányzat nem tud megtenni, 
ebben segít a sportegyesület. Nem ellenérdekeltségről és menekülésről van szó, csupán a 
plusz adminisztrációs munkát nehezen tudják már vállalni. Ez a plusz annyit jelent, hogy egy 
embert igényel a kért munkák végrehajtása. Az elhangzottakból nem mindennel ért egyet. A 
záradékolásnál azt a problémát látja, hogy sok pályázaton vesznek részt, az önrészhez 
felhasználják az önkormányzat által adott támogatást. A TAO felé is záradékolni kell és az 
önkormányzat felé is. Az adott számlákon ezt így nem lehet elválasztani. Tekintettel arra, 
hogy nem tudja mi van a javaslatban, nem is tud most erről nyilatkozni.  
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Rábai Zita: Az önkormányzat  és a GSE együttműködik, de ettől még a sportegyesület önálló 
gazdálkodást folytat, beszámolási kötelezettsége van.  
 
Dr. Horváth László: Az együttműködés természetesen megvan és mellette van. Olyan 
anyagról vitatkozunk, amit nem látott, ezt feleslegesnek tartja. 
 
Dr. Bognár László: A feszültség érezhető. Az egyeztetés sajnos a nyáron elmaradt, ha ez 
megvalósult volna, akkor nem lenne most vita. Az adminisztratív részével mindenki egyetért 
ezt így érzékelte. Javaslata, hogy a GSE elnöke kapja meg a megfelelő anyagokat, hogy 
felkészült legyen. A bizottság döntsön arról, hogy a PEKJB felé továbbítja a pénzügyi 
beszámolói részt.  
 
Hlavács Judit: A GSE elnökének még ma átküldi az anyagot és javasolja, hogy a következő 
bizottsági ülésen döntsenek a szakmai beszámolóról. Az egyesületi év zárásához is lehet 
igazodni. 
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottság a Rábai Zita képviselő pénzügyi beszámolóról 
készített előterjesztését támogatólag adja át a PEKJB-nek, a szakmai részről pedig a 
következő KOSB ülésen döntsenek. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

77/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
tárgyalásra javasolja és támogató jelleggel továbbítja Rábai Zita képviselő 2012. június 
11-én kelt előterjesztését, melyben a Gödi Sport Egyesület pénzügyi beszámolójának 
tartalmára tesz javaslatot. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
Dr. Bognár László: Kérdése dr. Horváth Lászlóhoz, hogy az egyesületi elnökségről 
lemondott? 
 
Dr. Horváth László: Igen. A beszámolók leadása után, 2013. februárjáig van ezen a poszton.  
 
Rábai Zita tag kiment. 
 
 
2. napirendi pont: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
                            2011/2012. tanévi szakmai beszámolója 
 
Bajkó Ildikó (iskola igazgató): A korábban elhangzott beszámolóra tett kiegészítését tudja 
ismételten elmondani.  Az egységes szerkezetre törekedtek a beszámoló elkészítésénél. A 
problémákat is feltüntették, ezt is látni kell a jó eredmények mellett. 
 
Dr. Bognár László: Két döntést kell hozni, az egyiket a beszámolóról a másikat a 
tantárgyfelosztásról. Felkéri a jelenlévőket tegyék meg észrevételeiket.  
 



 98 

Kis-Simon László: Kiemeli a beszámolóból azt, hogy a dicséretek száma dupla a 
figyelmeztetéseknek, tehát nincs „negatív motiváció”. A másik észrevétele, hogy különleges 
esemény nem történt, ez is ritka manapság. Az intézményi légkört 82 %-ban jelölték. 
 
Bajkó Ildikó: Ez abból adódik, hogy a gyermekek tanulásához való hozzáállásának 
statisztikája levitte ezt a százalékot.  
 
Kis-Simon László: Ez a százalék a felső tagozatos diákoknál a korábbi években 50 %-os volt. 
A tanulók elhelyezkedése másik iskolákba azt mutatja, hogy mindenkit el tudnak helyezni, a 
bukások száma 8, ami alacsony szám. Az SNI-s gyermekek tankötelezettsége 23 év? 
 
Bajkó Ildikó: Igen, bár lehet, hogy most csökkentették 21 évre, ezt nem tudja pontosan. 
 
Kis-Simon László: A beszámoló jó, teljes mértékben tükrözi az intézmény működését. 
 
Farkas Márton: Jól értelmezi, hogy teremhiány miatt egy 5. osztályt nem lehetett indítani?  
 
Bajkó Ildikó: Az 5. osztály létszámát tekintve már így is túlléptük a létszámkeretet. 
Kénytelenek voltak három osztályt 22-23 főre beállítani és egy osztályban 29 főt, mert csak 
így tudják megoldani hogy beférjenek a gyermekek a tantermekbe. A felsőtagozatosokat is 
nehéz elhelyezni, jelenleg két osztálynak nincs tanterme. Csoportszobákban végzik a tanítást, 
csak így tudták megoldani. 
 
Rábai Zita tag visszajött. 
 
Az osztálytermekre vonatkozó igényüket már többször jelezték. A maximális létszám 29 fő a 
törvény szerint az első osztályban. Ezt a létszámot túllépték, minden beszámolóban ezt 
jelezték. Véleménye szerint ennek a problémának a megoldása nem csak az iskola feladata. A 
létszámot növeli még, hogy az új szabályozás alapján a 6. életévüket betöltött gyermekek 
mehetnek iskolába. Három nyolcadikos osztály távozik, négy első osztály lesz. A közoktatási 
törvényben megengedték a létszám túllépést, így törvényesen működnek majd a 31-es 
osztálylétszámokkal, de ha az új köznevelési törvény változik, akkor ismét probléma lesz, kb. 
három vagy négy osztállyal lesz több a gyermek.  
 
Farkas Márton: 66 gyermek, aki a tanulással és a magatartással küszködik. Kérdése, hogy 
milyen viselkedés a megengedett és milyen tantárgyakból vannak a felmentések? A 87 kitűnő 
tanuló száma is dicséretes. Milyen visszajelzések vannak az eltávozott tanulókról, honnan 
érkeznek a visszajelzések? Még egy fontos probléma van, a nagy tornacsarnok fűtése, erre a 
megoldást meg kell találni. Hitoktatásról szeretne információt kérni. A beszámolót átfogó, jól 
értelmezhető, további jó sikereket kíván az iskolának.  
 
Sipos Richárd tag kiment. 
 
Bajkó Ildikó: Válaszolva az elhangzottakra elmondja, hogy a viselkedészavaros gyermekeket 
a Dunakeszin működő tanácsadó szűri ki. Pályázaton nyertek és ebből csináltak 
foglalkoztatást a részükre. Pszichológushoz viszik a gyermekeket, a Családsegítő Szolgálattal 
és a Pedagógiai Szakszolgálattal is folyamatosan tartják a kapcsolatot. Nem tantárgy, hanem 
osztályzás alól vannak felmentve a gyermekek, pld. műtét után tornaóráról, vagy nyelvórákon 
nem osztályozhatók a beszédhibájuk miatt, akkor felmentést kérhetnek ezeknek a 
gyermekeknek az osztályozás alól, de az órákon részt kell venniük. 
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Szakértői határozat alapján döntenek erről. Az iskolából távozott tanulókról szóló 
visszajelzésekkel kapcsolatban elmondja, hogy egyelőre csak levélben értesülnek, de 
folyamatban van már az elektronikus rendszer kiépítése, ami minden iskolában működik majd 
és adatokat lehet lekérni, közölni. 
A kistornaterem és a tornacsarnok fűtési problémájának megoldása nagyon fontos lenne, télen 
volt, hogy 4 C fok volt a csarnokban, nyáron meg a hőség elviselhetetlen. Nem szigetelt a 
csarnok és nem épült meg a légbefúvásos rendszer sem. Ez így további probléma télen-
nyáron. A hit és erkölcstan tantárggyal kapcsolatban elmondja, hogy a tanárok felkészítőkön 
vehetnek részt. Az iskolába már van református és katolikus hittan is. A munkatervben is 
látható, hogy egyre több gyermek jár hitoktatásra. Várható a többsávos kialakítás.  
Itt fűzi hozzá, hogy a minőségi irányítási programban sok kérdés volt, ami általánosságokat 
fogalmazott meg, de voltak olyan bejegyzések amik konkrétan a személyére is adtak magas 
százalékokat, elismerve ezzel a szakmaiságát. A  bukásokkal kapcsolatba elmondta a 
gyermekeknek is, hogy a tanulmányi feltételeket teljesíteniük kell, a tanárok a felkészítésben 
aktívan részt vettek. SNI-s gyermekek magas életkorhatára igen kitolt, de ezeknek a 
gyermekeknek ez nagy segítség, hogy hosszabb idő alatt végezhetik el a tanulmányaikat. 
 
Sipos Richárd tag visszajött. 
 
Hlavács Judit A rendkívüli Képviselő-testületi ülésen a tornacsarnok fűtéséről döntöttek, 
vagyis arról, hogy a két fűtési rendszert szétválasztják.  
 
Rábai Zita tag távozott. 
 
Bajkó Ildikó: Ez azt jelenti, hogy hétvégén nem az egész iskolát fűtik, hanem a csarnokokat, 
amiket használnak. Probléma lesz a költségeknél a pontos elszámolás, mert délután 5 után 
már nem az iskola használja a tornatermeket és a hétvégén sem. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

78/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a  
 

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013 
tanévi tantárgyfelosztását jóváhagyja;  

 
• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013 

tanévi művészetoktatási tantárgyfelosztását jóváhagyja; 
 

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012 
tanévi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László bizottsági elnök, Intézményvezetők 
 
 
3. napirendi pont: Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2011/2012.  
                             tanévi szakmai beszámolója 
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Dr. Bognár László: A beszámolót mindenki megtekinthette, kéri a bizottság észrevételeit. 
 
Farkas Márton: Külföldön tartózkodó tanulók tanulási jogviszonya szerepel. Ezt a naplókban 
jelzik? Például, ha valaki a 7. osztályt külföldön végzi, akkor mehet 8. osztályba, vagy 
vizsgáznia kell? 
 
Horváth Ferenc (iskola igazgató): Halasztott vizsgát tehet a 8. félévét megelőzően akár több 
tantárgyból, lehet korrigálni és van ideje felkészülni a diáknak. 
Elmondja, hogy problémát okozott az 1. és 5. osztályokban az órarend átállítása a hirtelen 
bevezetett törvényi rendelkezés a kötelező testnevelés órák száma miatt, ezért 3-4 hetes 
késésben voltak.  
 
Farkas Márton: A tanulmányi átlag 4,29 és a magatartási átlag is magas, ez az országos 
átlaghoz képest is igen dicséretes. 
 
Kis-Simon László: Mind a két iskola az országos iskolai rangsorban előkelő helyen szerepel. 
Ez igen kiváló. Az elért eredmények 4,38 és 4,58 magatartásban és szorgalomban és a 
tanulmányi átlag is 4 egész felett van. Az 55. oldalon a statisztika és a jegyzőkönyv után 
található összefoglaló táblázat mutatja a 2010/2011-es év kompetencia méréseit. A 6. 
évfolyam magasan van a 8. évfolyam alacsonyabban, bár ez vélhetően a felvételi időszakot 
követő mérés volt. Az alapszintet el nem érő tanulók okoztak megdöbbenést, pld. 
matematikából. Az itteni százalékok döbbenetesek, hiszen a nyolcadik osztályban a 
matematikából végzett felmérés közel 50 %-os arányú azoknál, akik az alapszintet sem érik 
el. A szövegértés is ide sorolható, ami a 8. osztályban 35 %-kal volt jelölve. Ezek a 
számadatok elkeserítőek. 
 
Horváth Ferenc: Előfordulhat, hogy a tesztek összeállítói nem a pedagógiai hagyományokat 
vették figyelembe. A gyermekeket elkezdtük felkészíteni a felvételikre, a mentális állapot 
országos szinten romlik, akkor ez nyilván kihat a társadalom minden rétegére, családokra, 
gyermekekre. Megingott az országos eredmény is.  
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

79/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében úgy dönt, hogy a Huzella Tivadar 
Általános Iskola 2011/2012 tanévi beszámolóját elfogadja, a 2012/2013 tanévi 
tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László bizottsági elnök, Intézményvezetők 
  
 
4. napirendi pont: Névadó ünnepség az olimpikonokkal (Magyar Diáksport Szövetség  
                             tájékoztatása) 
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Dr. Bognár László: 22 érmet nyertünk 2012. évben megrendezett Olimpián és 22 tornatermet 
nevezhetünk el az országban az olimpikonokról. Két gödi olimpikonunk a Huzella Iskola 
tornacsarnokát és tornatermét választotta. Erről a Magyar Diáksport Szövetség tájékoztatta az 
iskolát és az önkormányzatot. A csarnokot Kammerer Zoltánról, a tornatermet  Kulifai 
Tamásról nevezhetnénk el. 
 
Farkas Márton: Ezeket a jelöléseket túl korainak látja. 
 
Horváth Ferenc: Nem mi választottuk Őket, hanem Ők, a két olimpiai bajnok választotta az 
iskolát, igen nagy megtiszteltetésnek vehetjük. 
 
Hlavács Judit: A kezdeményezés nem egy kifejezetten jó ötlet, de mindenképp örvendetes, 
hogy a két sportoló a gödi iskolát választotta. 
 
Kis-Simon László: Nem akkor kell elismerni valakit, amikor már nincs az élők között, hanem 
akkor is, amikor a teljesítményt nyújtották. Maximálisan egyetért a kezdeményezéssel. 
 
Dr. Nagy Atilla: A Huzella tornacsarnok hivatalos nevét is megváltoztatjuk ezzel?  
 
Horváth Ferenc: Ez kötelezettséggel is jár, nem csak a névadásról van szó, mert évenként a 
két olimpikon testnevelés órát is tartana a diákoknak, sőt még a sportlétesítmények felújításra 
is kerülhetnek.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

80/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja 
azt a javaslatot, miszerint a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 
tornacsarnokának névadója Kammerer Zoltán olimpikon, az iskola tornatermének 
névadója Kulifai Tamás olimpikon legyen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázat 
 
Dr. Bognár László: Most  még csak a kiírásról van szó. Felkéri az előterjesztőt ismertesse a 
tudnivalókat. 
 
Sellyei Noémi: Az ülés előtt kiosztott anyagban található az alpolgármester által tett 
pontosított pályázati kiírás. A kifizetési időszakok módosultak és a keretösszeg.  
Az összesítő táblázat is készült, amit a tegnapi Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság ülésén kértek, ez már a pontos kiszámolt összegeket tartalmazza. 
 
Czadró József tag kiment. 
 
Kis-Simon László: A 3,5 átlag alatti tanulók nem kaphatnak ösztöndíjat? 
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Sellyei Noémi: Ez egy összetett rendszer. Amikor beérkeznek a pályázatok, akkor 
mindenkinél ki lesz számolva egyenként. Erről a bizottság tagjai majd informálódhatnak, a 
feltételekről dönthetnek. Ez a feltételrendszer bonyolult, a korábbi évek alapján kialakult 
rendszerek adatainak összesítésével határozzák meg. 
 
Dr. Bognár László: A pénzügyi forrás biztosítva van. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

81/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési  és Jogi Bizottság 103/2012.(IX.21.) sz. határozata 
alapján a „Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat” kiírását a 
2012/2013 tanévre, a csatolt mellékletek szerint. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
6. napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja. (Egyes kitűntető díjak alapítása és 
adományozásuk rendje – Pest Megye Közgyűlésének 9/2012.(IX.28.) önkormányzati 
rendelete) 
 
6. napirendi pont: Támogatási kérelem – Mikulás ünnepség megtartásához 
 
Dr. Bognár László: Az előterjesztés nem tartalmazott összeget, de az ünnepséggel kapcsolatos 
költségek 300 eFt körüliek, ezt a tájékoztatást kapta az oktatási referenstől.  
 
Sellyei Noémi: Ebből az összegből kerül finanszírozásra a 300 db csomag és a műsor 
fellépőinek díjazása. Az intézmények, a TESZ, a hivatal dolgozóinak gyermekeit 
ajándékozzák meg a Mikulás-ünnepséggel. 
 
Lenkei György: Ha a KOSB 200 eFt-tal támogatja az ünnepséget, akkor fel tudja ajánlani a 
Szociális Bizottság 100 eFt-os támogatását. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

82/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága pénzügyi 
keretéből 200.000,-Ft-tal támogatja a 2012. december 4-én megrendezésre kerülő 
Mikulás-ünnepség költségeit. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök  
 
Czadró József tag visszajött. 
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7. napirendi pont: KOSB határozatok módosítása 
 
Dr. Bognár László: Erdész Ildikó óvodapedagógus tanulmányainak elvégzéséhez a bizottság a 
legutóbbi ülésén 20 eFt-os támogatást szavazott meg. Erdész Ildikó levélben köszönetét 
fejezte ki a támogatásért, de értesített arról, hogy nem tudja igénybe venni, mert nem indul 
képzés. Javasolja a bizottság 72/2012.(IX.06.) sz. határozatának visszavonását.  
A másik határozat, amit módosításra javasol az Szabó Zsófia óvodavezető képzési 
támogatásáról szól, szintén a legutóbbi ülésen tárgyalták. Erre vonatkozó módosító javaslata a 
határozatban nem 130 eFt/félév, helyett 70.000,-Ft/félév szerepeljen, mert minden ilyen 
jellegű támogatáshoz 50 %-ban tud csak hozzájárulni az önkormányzat.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

83/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
visszavonja 72/2012.(IX.06.) sz. határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
  
 
 

84/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
71/2012.(IX.06.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja 
Szabó Zsófia óvodavezető szakképzési kérelmét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának  Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői 
területen szakirányú továbbképzési Szakán. A bizottság a félévek számának pontos 
ismeretében saját pénzügyi keretéből támogatást nyújt (70.000,-Ft/félév + 9.000,-Ft 
egyéb költség) azzal a feltétellel, hogy a megszerzett képesítés birtokában az 
önkormányzat intézményeinél a szakértői vizsgálatokat a támogatási összeg keretéig 
elvégzi, vagyis a szakképesítéshez adott pénzügyi támogatást e formában 
visszaszolgáltatja. 
A bizottság kéri, hogy a támogatási vagy tanulmányi szerződésben rögzítsék azt a 
feltételt, hogy ha Szabó Zsófia a képesítést saját hibájából nem szerzi meg a megadott 
határidőben, akkor a bizottság által nyújtott támogatási összeget köteles visszafizetni. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
 
 
 
8. napirendi pont: Egyebek 
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• Havas Balázs kérelme 

 
Kovacsik Tamás: A csatolt írásbeli kérelemmel keresték meg, mint körzeti képviselőt. Havas 
Balázs a Kajak-Maraton Világbajnokságon 3. helyezést ért el. A bizottság tavaly támogatta 
egy nagyobb összeggel. Most viszont a világbajnokságon való részvételhez utólagosan 50 
eFt-ot kell fizetnie a Kajak-Kenu Szövetség részére.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja a bizottság hozzájárulását, saját pénzügyi keretből. Felkéri a 
tagokat, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

85/2012.(X.11.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 50.000,-Ft-
os támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből Havas Balázs kajakozó részére, aki ezt az 
összeget a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek megfizeti a 2012. szeptember 21-23 között 
megrendezett Kajak Maraton Világbajnokságon való részvételéért.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 

 
• Szlávy Géza mesteredző bemutatkozása, GSE szakosztályvezetőinek meghallgatása 

 
Dr. Bognár László: A jegyzőkönyvvezető tájékoztatása szerint Szlávy Géza mesteredző 
adminisztrációs hiba folytán nem értesült a mai ülésről. Tekintettel arra, hogy a GSE 
szakosztályvezetői az értesítések ellenére nem jelentek meg, javasolja, hogy ezt a napirendi 
pontot a bizottság a következő ülésén tárgyalja. 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
               kmf. 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
 
 
 
 
 


