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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. október 17-én 
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB rendes nyílt ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

 

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7 
tagból 5 tag jelen van.  Bognár László jelezte távolmaradását, Lőrincz László nem jelezte 
távolmaradását, hiányzása igazolatlannak számít. 
dr. Pintér György az ülés előtt tájékoztatta a bizottságot, hogy a Búzaszem iskola jelezte betegség 
miatti távolmaradását. Az elnök az egyebek pontokra kért javaslatokat.  Kovacsik Tamás jelezte, neki 
lenne javaslata. 
 
Az elnök javasolja a napirendi pontok módosítását, mivel a Németh László Általános Iskola 
beszámolója nem érkezett meg a bizottsághoz. Ezért ez a napirendi pont lekerül a napirendről. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok 
sorrendjét: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.Tájékoztató a Huzella Tivadar  Két Tanítási nyelvű Általános Iskola 2017/2018-as tanévéről 
    Előterjesztő: Sipos Richard KOSB elnök 
 
2. Tájékoztató a Búzaszem Katolikus Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2017/2018-

as tanévéről  
     Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök 

 
3. Egyebek 

 
4. Javaslattétel Pest Megyei „Év Sportolója Díj” adományozására     (zárt ülés) 
     Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Tájékoztató a Huzella Tivadar  Két Tanítási nyelvű Általános Iskola 2017/2018-as tanévéről  
 
Sipos Richárd elnök: Az iskolától azt a beszámolót kértük be, amit a KLIK-nek is leadtak, ez elég 
tömör, táblázat formájában elkészített. 
 
Horváth Ferenc igazgató: Ezt a beszámolót kiegészíteném, egy két fontos adattal. Tavaly 34 osztálya 
volt az iskolának, 66,2 fő volt a pedagógus állomány, ez az idén bővült 68 főre, egy osztállyal több, 5  
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első osztály indult. A tanulói létszám 902 fő volt tavaly, ez 882 főre ment le a tanév közben távozók 
miatt. 4 osztály ment ki, 5 osztály jött be, 22 fő ment el nyolcosztályos gimnáziumba. Év közbeni 
fluktuáció is van, mi elsősorban körzetes gyerekeket vettünk fel. Négy pedagógus tanítónő ment el, 
nehéz őket pótolni, ahogy a többi nyugdíjba menőt is, az egyszakos képzések miatt. A továbbtanulási 
adatokat vezetjük, pontosan lebontva a különböző iskola-fajtákba, gimnáziumra, szakiskolákra. A 
kompetencia mérések folytak tavaly is és  idén is. A matematika, szövegértés, a nyelv mérésen kívül 
felkértek arra bennünket, hogy a kísérleti stádiumban lévő természetismeret mérést is végezzünk, ezt 
meg is tettük. Erre az idén is felkértek bennünket. Az országos szintű felmérésekben szinte mindenben 
jó helyen szerepel a Dunakeszi járás. A két tanítási nyelvű oktatás szintje is magas, 18 tanuló szerzett 
középfokú nyelv-vizsgát tavaly, ami igen jó eredmény. Iskolánkban az általános tantervű részben is a 
nyelvtanítás  magas szinten folyik. 
 
Iskolánkban két nagy fejlesztés volt a tavalyi éven. Az első az elektronikus napló bevezetésének 
előkészítése miatt, amit az idén be is vezettünk, ez volt a legnagyobb fejlesztés. Megszüntettük a tanári 
szobát, helyére a könyvtár került. A könyvtár nagyobb volt, ezért vált szükségessé a csere, így most 
minden pedagógus kényelmesen elfér. 63 db asztali számítógépet kaptunk tavaly a kormánytól, a 
Lions klubtól irodabútorokat kaptunk, székeket, asztalokat, szekrényeket. A szülők is segítettek ezek 
beüzemelésében, egy informatikus apuka révén. Iskolánkban egy 30 órás rendszerhasználati képzés is 
volt, amely a pedagógusoknak nyújtott segítséget a gépek üzemeltetéséhez.  
A másik nagy fejlesztés a Samsung Smart terem beépítése volt, ezt az iskola alapítványa is támogatta. 
A tankerület a Smart terem kifestésben segített.  
Előrelépés, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása tavaly megoldódott hiánytalanul, de ez 
csak október hótól történhet, ami kicsit megnehezíti a helyzetet. A tantestület sokat dolgozott az 
érzékenyítésen, szülőket, pedagógusokat érzékenyítettek. 0, 2 % volt a lemorzsolódás a veszélyeztetett 
gyermekek esetében, ami igen jó. 
 
Sipos Richard: Abban a szerencsés helyzetben van igazgató úr, hogy minden állás be van töltve az 
iskolában. 
 
Szőke Zsófia: Milyen kapacitással dolgoznak, 100 % fölött vannak-e? 
 
Horváth Ferenc: Nem vagyunk 100 % fölött, mivel a létszámot mi már régebben megemeltettük, erre 
volt lehetőség. Átlag 30 fő a létszám az osztályokban. 
 
Szőke Zsófia: Ez a létszám hogyan befolyásolja az iskola lehetőségeit? 
 
Horváth Ferenc: Maximum 27 fő a létszám, de ez 32 fő lehet, engedéllyel. 25 fővel lehetne a 
legjobban dolgozni ez az ideális létszám. A magas létszámnak sok hátránya van, de gyereket 
elutasítani nem lehet, ez nem is történt meg nálunk, megoldjuk a helyzetet. 
 
Szőke Zsófia: Hány sajátos nevelési igényű gyermek van, és hány fő pedagógia asszisztens dolgozik 
az iskolában?. 
 
Horváth Ferenc: Egy fő pedagógiai asszisztens van csak nálunk, ő segíti ezeket a gyermekeket, vele 
oldjuk meg. 
 
Szőke Zsófia: Fordulhat a KLIK-hez segítséget kérni, ha valami hiányzik az iskolából? 
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Horváth Ferenc: Az alap szükségletek megvannak, ezt biztosítják. Ezt a keretet a létszámok alapján 
számolják ki valószínűleg. 55 intézmény tartozik egy tankerülethez, ezek között osztják meg a keretet. 
 
Kis-Simon László: az iskolák között van-e kooperáció? a tanárok tudnak-e órát adni más iskolában, 
ha szükséges? A két tanítási nyelvű és az emelt szintű nyelvoktatás lényegében ugyanazt eredményezi, 
ennek mi lehet az oka? 
 
Igazgató: Az emelt szintű tagozaton alsóban nagyobb az idegen nyelven tanított tantárgyak óraszáma, 
mint felsőben. Működik a kooperáció tankerületi szinten is. Mi 86 óra kedvezményt kaptunk, ez 4 
álláshelyet jelent. 22 órán vannak a tanárok, ez a szabály, ez után már nem tudnak máshol besegíteni. 
 
Kis-Simon László: Az iskola alapvető feltételei tehát megvannak, vannak-e nehezítő dolgok? 
 
Horváth Ferenc: Régen kialakult egy gyakorlat, hogy 100 e Ft-ot kérvényezhetünk elszámolásra, 
ellátmányként. Ez most megszűnt, és ha valamit cserélni kell az iskolában, akkor nekünk kell 
megoldani, mert ellátmányt nem kapunk előre. Utólagosan engedélyezik, ez nagyon hosszú folyamat, 
mert így nem kapunk időben pénzt. Remélem a régi folyamat ismét helyreáll majd. 
 
Kis-Simon László: A kapcsolattartás az iskolával az iskolatanácson keresztül történik, úgy tudom. A 
bizottság is időben értesülne a problémáról, ha ez jól működne.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

39 /2018. (X. 17.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
megköszöni és tudomásul veszi a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 
2017/2018-as tanévéről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Tájékoztató a Búzaszem Katolikus Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2017/2018- 
as tanévéről  

 
Sipos Richárd: Sajnos betegség miatt nincs itt senki az iskolából, de a beszámolót megkaptuk, 
előzetesen ki is lett küldve. Van-e valakinek ehhez hozzászólása?  

 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

40/2018. (X. 17.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott  
megköszöni és tudomásul veszi a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási 
Iskola 2017/2018-as tanévéről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök 
Határidő: azonnal 
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3. Egyebek:    
 
Kincsem óvoda építésével kapcsolatos információk 
 
 
Dr. Nagy Attila a Kincsem Óvoda építése ügyében adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a múlt héten 
elkészültek a Kincsem Udvarház átalakításának részletes tervei, közbeszerzési eljárás nem lesz ez 
ügyben. Remélhetően hamarosan elindul az átalakítás és az új óvoda építése is elkezdődik. 
 
Szőke Zsófia: Úgy tudom, hogy az önkormányzat nem kapott halasztást a pályázat megvalósítására és 
nyolc jelentkező is kikérte az óvoda terveit. Szerintem meg lehet majd oldani az építést és jövő 
december végéig a műszaki átadást. A gyerekek beintegrálódtak a mostani új helyen. Kérni fogok még 
két pedagógiai asszisztensi álláshelyet, mert nagyon nagy a létszám és nehéz megoldani a gyerekek 
ellátását. A sajátos nevelési igényű gyermek létszámot is átléptük, és még további 2 gyerek is 
jelentkezett hozzánk, így 10 főre nőhet a létszámuk. Minden csoportban van sajátos nevelési igényű 
gyerek, ez is indokolja a pedagógiai asszisztensek létszámának növelését. A csoportok elhelyezésével 
kapcsolatban elmondhatom, hogy a szülők is elfogadták a változtatásokat, jó visszajelzéseket kaptam 
tőlük. 
 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről. 

 
Mivel több kérdés nem merül fel, Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
Kmf.  

 
 
 

    Kis-Simon László      Sipos Richárd 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                KOSB elnök 

 


