JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2016. október 10-én
16:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2016. október 10. 16:00
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB soron következő ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 tagból 5 jelen
van, és az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen jelezte, igazoltan van távol Kovacsik
Tamás, illetve Lőrincz László késik, de hamarosan ideér. Kis-Simon László jegyzőkönyv
hitelesítőként is van jelen. Dr. Nagy Atilla, oktatási referensként hivatalból lenne itt, de
igazoltan van ő is távol.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat:
Napi rendi pontok:
1.) Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2015/2016-os tanévéről
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
2.) Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016-os
tanévéről
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
3.) Javaslattétel a Pest megyei „Év Sportolója Díj”-ra
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
4.) Támogatási kérelem
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
5.) Egyebek
Sipos Richárd: Bajkó Ildikó Igazgató asszonynak köszönjük a terjedelmes tájékoztatót, kívánja szóban
kiegészíteni?
Bajkó Ildikó: Küldtem írásban kiegészítőt, azokról a karbantartási munkálatokról, melyeket év végéig
nem láttunk.
Sipos Richárd: Igen megkaptuk, köszönjük szépen. Megkérem Kis-Simon Lászlót értékelje röviden a
bizottság nevében.

Kis-Simon László: Szeretettel köszöntöm bizottság tagjait és az iskolák igazgatóit. Köszönjük a
tájékoztatót, ami olyan, mint egy tökéletes részletes forgatókönyv. Lényegében nincs az iskolának
olyan eseménye, tevékenysége, személyhez köthető munkavégzés, amiről ebben a tájékoztatóban ne
kapnánk teljes képet. A tájékoztató végén a statisztika mutatja milyen fantasztikus eredményeket
érnek el. Egy kívülállónak egy versenyen elért 8. vagy 12. hely nem sokat mond, de egy szakmabeli
tudja milyen nagy eredmény ez. 80 fő az iskolában BTMN-es gyermek, de az önkormányzati besorolás
szerint 7 fő a szociálisan hátrányos helyzetű.
Bajkó Ildikó: A hátrányos helyzetűek száma lecsökkent az új jogszabályi háttér miatt, de ez nem
jelenti, hogy nincs hátrányos helyzetű gyerek.
Kis-Simon László: A tájékoztató jól tükrözi, milyen hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy mederben
tartsák ezeket az eltéréseket. Szeretném kiemelni milyen nagy érdem az ÖKO iskola elnyerése. Ez
nem csak egy cím, hanem ténylegesen tapasztalni, ha bemegy valaki az iskolába. Rengeteg fontos
esemény történt, egyet szeretnék kiemelni, az összefogás napját. Kialakítani egy olyan közösséget,
hogy meg lehessen valósítani ilyen eseményeket társadalmi összefogással, hogy van még energiája a
pedagógusoknak a környezet szépítésére. Kevesen jelentkeznek művészeti szakirányban, mint
művészeti iskola ez miért lehet?
Bajkó Ildikó: Művészeti szakközépiskola 2 van a közelünkben, de előző két évben a KLIK-es átalakulás
miatt problémás volt az oda való jelentkezés. Bizonytalanságot érzékelik a szülők is. Korábban sok
gyerek jelentkezett, de most a szülők biztosabb helyre szeretnék vinni a gyerekeket. Általában
gimnázium után szoktak művészeti irányba továbbtanulni.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal megköszönik a tájékoztatót és az alábbi
határozatot hozzák:
30/2016.(X. 10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága megköszöni és
tudomásul veszi a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2015/2016-os tanévéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
Sipos Richárd: Következő napirendi pont a Huzella Iskola tájékoztatója. Megkérem Kis-Simon Lászlót,
értékelje a tájékoztatót.
Kis-Simon László: Minden lényeges momentuma az iskola életének benne van. Kérdésem, hogy a 3.
és 4. osztály közötti hirtelen változást mi okozhatja. Szinte érthetetlen a 8. osztályos matek felmérés
eredménye: 25,8% minimum szint alatt van. Ez döbbenetes, hogy a gyerekek ennyire nem tudják
teljesíteni a minimum szintet. A követelmények ilyen magas szintje szerintem melléfogás. (Lőrincz
László megérkezik.) 7. osztályos matematika tankönyv került nemrég a kezembe, ha ezt egy normál
osztály 30%-a megcsinálja, kalapot emelek. Nagyon jónak találom a megoldási javaslatot, amit a
tájékoztatóban írtak. A gyerekeknek a 2. órában a legjobb a figyelme. A kiemelt óraszámban tanulók
és a két tannyelvi osztályban tanulók között nem sok differencia van az elért eredmények
tekintetében. Az emelt szinten nagyon nagy intenzitással dolgozhatnak, hogy ezt el tudják érni.

Tanítás mellett ennyi mindenre van ideje a tanítóknak, nem is tudom, hogyan fér bele. A középiskolák
nem jeleznek vissza a felvételt nyert tanulókról? Valahogy kötelezni kellene őket erre, hogy tudjuk mi
lett tanulóink sorsa.
Bajkó Ildikó: 9.-ben és 10.-ben kellene visszajelezni jogszabály szerint, de nagyon kevés visszajelzés
érkezik.
Kis-Simon László: Egy hónap alatt 6 órát helyettesítenek, ezt nem tartom nagy problémának,
megterhelőnek. Abban ugyanakkor egyetértek, hogy az óraszámok megterhelőek a gyerekeknek.
Nemhogy gyerekeknek, felnőtteknek is sok lenne ilyen magas óraszám. Korrekt, teljes, problémákat
megoldó tájékoztató. Igazgatói pályázatnál beszéltünk róla, hogy változtatások lesznek a
munkaközösségek kialakításában. A tájékoztatóban nem kerül itt említésre, milyen megoldás
született.
Horváth Ferenc: Elkülönültek egymástól a munkaközösségek, időpont egyeztetések miatt
átalakítottuk, hogy a 3.-ban tanító pedagógus tudja mi történik 8.-ban. Hatékonyabb a tanmenet
kialakítása, segíteni tudják egymást alsós és felsős tanítók. Szerkezetében próbáltuk átalakítani a
munkaközösségeket.
Kis-Simon László: Beszéltünk arról is a pályázat kapcsán., hogy nem minden gyerek képes a kiemelt
nyelvoktatásra. Létrehoztátok az általános tanrendű osztályt, ezt a szülők hogyan fogadták?
Horváth Ferenc: Jelenleg, ha valaki emelt szintre jelentkezik, emelt szinten tanul. illetve általános
tanrendben is tanulnak idegen nyelvet. Általános fele tanul idegen nyelvet. Többi osztályban is van
átjárhatóság emelt és két tannyelvű oktatás között. Azt gondolom ez alapvetően jó megoldás, de
minden megoldás hoz másik problémát magával.
Simon Tamás: Láttok rá lehetőséget, hogy egy helytörténeti anyag készüljön Gödről, amit be lehetne
építeni a tantervbe?
Horváth Ferenc: Szerintem lehetne, akár városi vetélkedőt.
Bajkó Ildikó: 3 éve még volt hagyománya, hogy Gáli Gábor tartott előadásokat, amik helytörténeti
vetélkedővel zárultak. Ennek volt folytatása a szakmai nap a József Attila Művelődési Házban, ahol a
tanároknak volt előadás.
Simon Tamás: Szeretném javasolni a bizottságnak, egy ilyen helytörténeti anyag kidolgozását, kis
füzet létrehozását.
Kis-Simon László: Korábban volt ilyen tantárgy hon és népismeret néven, ezzel mi lett? Ebben
szerepelt helyismeret is.
Bajkó Ildikó: 6. osztálytól volt ez a tantárgy, de már nincs. Ezért nyitottunk pedagógusok irányában,
megismertetni milyen helyi értékek vannak.
Szőke Zsófia: Javaslom a bizottságnak, hogy írjon ki egy pályázatot, hogy tanárok kidolgozzanak ilyen
anyagot.
Pintér György: Jó pár éve erről beszélgettünk Ildikóval. Egyetértek vele, hogy egy ilyen kiadvány
legyen. Nem lesz mindegy, hányadikosoknak megy az anyag, illetve a Kincsemben lesz helytörténeti

kiállítás, gyűjtemény. Összehangolható anyagra lenne szükség. Kincsemben vetítés is megvalósítható
lehetne.
Dr. Bognár László: Művelődési házban van egy ilyen kis füzet, amit még az Önkormányzat csináltatott.
Nem igazán tanulóknak, de nagyon jó összefoglaló. Vácon voltam a Görög templomban, ahol gödi
kőkorszaki leleteket találtak.
Bajkó Ildikó: Internetes felületen is gondolkodhatnánk
Sipos Richárd: Köszönöm a hozzászólásokat.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal megköszönik a tájékoztatót és az alábbi
határozatot hozzák:
31/2016.(X. 10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága megköszöni és
tudomásul veszi a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016-os
tanévéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
Sipos Richárd: Köszönöm az igazgatók megjelenését.
(Horváth Ferenc, Bajkó Ildikó és Simon Tamás távozik.)
Sipos Richárd: A 3. napirendi ponttal folytatjuk. A Pest Megye Közgyűlése minden évben átadja az „Év
Sportolója Díj”-at. A Gödi Körkép sport rovatának szerkesztőjétől, Vasvári Ferenctől kértem
javaslatot, illetve a GSE szakosztálytól is vártuk, de részükről nem érkezett jelölés. Lukács István a GSE
Kajak-Kenu Szakosztály versenyzője, ifjúsági K-2-es mezőnyében EB címet nyert, illetve közelmúltban
olimpiai reménységek versenyében nyert első helyezést. Még egy javaslat érkezett, Vas Réka Virág
karate magyar bajnokság 2. és 3., diákolimpia 3., Országos bajnokság 1. helyezett. Személy szerint
javaslom, maradjunk az eredeti javaslatnál.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
32/2016.(X. 10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Pest Megye Közgyűlése által alapított, 2016. évi „Év Sportolója
Díjra” az alábbi kategóriá(k)ban következő személy(eket)t jelölje:
Férfi utánpótlás korosztály: Lukács István ifjúsági Európa-bajnok sportoló (K-2, maraton)
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a javaslat felterjesztéséről.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző

4. napirendi pont.
Pintér György: A PIRANHA Vízisport Egyesület 2016 júliusában alakult, a GSE Vízilabda
Szakosztályából vált ki. Támogatás sorsa egyértelmű, ha a 3 éves működéshez kötött támogatási
rendszert nézzük.
Dr. Bognár László: Tulajdonképpen a kiválásukat támogatnánk, ha elfogadjuk a kérelmet.
Sipos Richárd: Dr. Horváth László írásban megfogalmazta a GSE álláspontját.
Kis-Simon László: Még azt sem tudják hol fognak működni. Sok a bizonytalanság.
Sipos Richárd: Akkor a véleményekből fakadóan a „B” határozati javaslatot fogjuk szavazásra
bocsátani.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
33/2016.(X. 10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
a PIRANHA Vízisport Egyesületet (képviseli: Horváth Renáta alelnök, székhelyes: 2132 Göd,
Lenkey u. 78., adószáma: 18756191-1-13) nem részesíti támogatásban.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Kis-Simon László
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

