
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2015. április 29-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen Szőke Zsófia, aki nem jelezte távollétét) 
 
Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Tájékoztatásul elmondja, hogy Lőrincz László külsős bizottsági tag képviselői 
mandátumot nyert, így külsős bizottsági tagsága megszűnt. A meghívó szerinti 3. napirendi pontot 
együttes ülésen tárgyalja majd a bizottság. Az együttes ülésről külön jegyzőkönyv készül, ezért ezt 
napirendi pontot javasolja levenni. A rendkívüli ülésen nem lehet egyéb napirendi pontot felvenni. 
Ismerteti a napirendi pontokat, majd felkéri a tagokat, hogy szavazzanak ezek tárgyalásáról.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONTOK : 
 
1. Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése 
    Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
2. Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése 
    Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének  
                           véleményezése 
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztést kiosztottuk. Az SNI-s személyi ellátottság már bent van az 
anyagban. 
 
Szőke Zsófia tag megérkezett. 
 
Simon Tamás: Kell-e nyitni plusz egy osztályt az integráció miatt? 
 
Horváth Ferenc: Integrált oktatás folyik, ez előírás, a nem integráltan oktatható gyermekek más 
intézménybe kerülnek.  
 
Simon Tamás: A létszámra gondolt, nem az SNI-s ellátásra. 
 
Horváth Ferenc: A körzetes autista gyermekeket kell csak felvenni, a környező városokból nem. 
 
Kis-Simon Tamás: Nehéz pedagógiai feladatot jelent az autista gyermekek integrálása a normál 
csoportokba. Ez 3-4 szeres feladatot jelent még az SNI-s gyerekekhez képest is. Gyermekfelügyelőt 
nem akarnak igényelni a KLIK-től? 
 
Horváth Ferenc: Más a gyakorlat és mások az elvek. Az autista kisgyermeknek 10 óra külön 
egyszemélyes fejlesztés jár, amit megfelelő szakemberek végeznek, erre valóban nem vagyunk 
felkészülve. Elmondja az összetett szervezést ezzel kapcsolatban. 
 
 
 



A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2015.(IV.29.) sz. KOSB határozat 
 
Állami fenntartású köznevelési intézmények (általános iskolák) átszervezésének véleményezése 
 

1. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumában a 6.1.1.3. pont 
módosításával, székhelyén, a 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. sz. feladatellátási helyen az 
általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton belül az iskolában integráltan nevelhető-
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók körébe az autizmus spektrumzavar kategória 
felvételével.  

 
2. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumában a 6.1.1.3. pont 
módosításával, székhelyén, a 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. sz. feladatellátási helyen az 
általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton belül az iskolában integráltan nevelhető-
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók körébe az autizmus spektrumzavar kategória 
felvételével.  

 
3. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola székhelyén, a 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. sz. 
feladatellátási helyen a maximális létszám 730 főről 790 főre történő emelésével.  

 
4. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában a 
6.1.1.3. pont módosításával, székhelyén, a 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. sz. 
feladatellátási helyen az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton belül az 
iskolában integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók körébe az 
autizmus spektrumzavar kategória felvételével.  

 
5. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában a 
6.1.1.3. pont módosításával, székhelyén, a 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. sz. 
feladatellátási helyen az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton belül az 
iskolában integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók körébe a 
mozgásszervi fogyatékos kategória felvételével.  

 
6. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén, a 2132 Göd, Ifjúság 
köz 1-3. feladatellátási helyen a maximális létszám 860 főről 870 főre történő emelésével.  

 
7. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén a 2131 Göd, Petőfi 
Sándor u. 48. feladatellátási helyen (Huzella Isk.) a táncművészeti ág (kifutó tanszakok: 
modern-kortástánc tanszak) törlésével.  

 



8. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy egyetért a Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén,  a 2131 Göd, Petőfi 
Sándor u. 48. feladatellátási helyen (Huzella Isk.)  a maximális létszám 90 főről 100 főre 
történő emelésével. 

 
9. Göd Város Önkormányzat képviselő testületének átruházott hatáskörében a 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az e határozat 1-8. pontjaival  
tartalmilag megegyező 2015. április 22-én kelt aljegyzői véleményt ezúton megerősíti, a 
város hivatalos véleményének elismeri. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  dr. Pintér György alpolgármester 

  
 
2. napirendi pont: Intézményvezetői pályázat véleményezése 
 
Sipos Richárd: Két pályázat érkezett, az egyiket a jelenlegi igazgató, a másikat egy külsős hölgy adta 
be, aki írásban nyilatkozott arról, hogy ha a jelenlegi igazgató beadja a pályázatot, akkor ő visszalép. 
Az ülésen nem jelent meg. A bizottságnak tehát egy pályázatot kell értékelnie, amit a jelenlegi 
igazgató, Horváth Ferenc adott be.  
 
Kis-Simon László: Rengeteg pályázatot látott, de ez egy tényfeltáró, helyzetelemző és önkritikát 
bátran megfogalmazó, nyíltan szembenéző, megoldási eseteket felvázoló, igen jó, őszinte pályázat, 
ami nem tartalmaz sablonokat. Sikertörténet a két tannyelvűvé válása az iskolának, viszont ebben van 
sok nehézség is, amit meg kell oldani, innovatív hozzáállás tapasztalható, ami szintén örvendetes. A 
hagyományos szervezeti formát részben feloldva munkacsoportokat hoznak létre, így a tanárok 
minden kollegával kapcsolatban lehetnek, ez az un. „hálózati rendszer” mindenképp a mai oktatásban 
kiemelkedő. Az Apor Vilmos főiskolával való kapcsolatot is jónak tartja.  
 
Simon Tamás: Rengeteg munka van a pályázatban. A 21.4 ponthoz lesz majd egy másik ülésen 
konkrét javaslata. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

34/2015.(IV.29.) sz. KOSB  
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő testülete, mint az iskola működtetője a beérkezett két 
pályázat ismeretében javasolja, hogy a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
jelenlegi intézményvezetői pályázatán Horváth Ferenc jelenlegi igazgató pályázatát hirdessék ki 
győztesnek, ismét őt nevezzék ki igazgatónak.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
 
Sipos Richárd: Gratulál Horváth Ferencnek és köszöni a megjelenést, megköszöni a jelenlévőknek a 
részvételt és az ülést bezárja. 

Kmf. 
 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök      bizottsági tag 
       (jegyzőkönyv hitelesítő)  


