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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti 
a rendkívüli ülés összehívásának okát.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Megállapodás az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények fenntartásával és  
működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
2./ Nyertes kiválasztása a „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” közbeszerzési 
eljárásban  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
 
 
1./ Megállapodás az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények fenntartásával és  
működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az intézmények a megfelelő szinten működnek, abban visszaesés 
nem volt. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. A bizottság egy 
pontosítást javasolt a 3.6. pontjában 2013. január 1-ét javasolta hatályba lépésként. Az alapító okirat 
módosításokat is tárgyalta a bizottság. A kérés az volt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál vegyék fel a 
konduktív ellátást és a nevelési tanácsadást.  
 
Markó József kérdése, hogy ezek a bővítések mit jelentenek plusz költségben? 
 
Forró Gábor nem jelent plusz kiadást. 
 
A testület a megállapodást 10 igen szavazattal elfogadja: 
 

125/2013. (VII. 03.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal, az állami fenntartásba vett köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodást. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
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Alapító okirat módosítását a testület 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

126/2013. (VII. 03.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul, hogy a gödi általános iskolák zsúfoltságának új iskola építésével történő mielőbbi megnyugtató 
megoldásáig a működtetésében lévő állami fenntartású 
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vonatkozásában: 

- a maximális tanulólétszám 880 főre emelkedjen, 
- az alapfeladatok bővüljenek az emelt szintű nyelvoktatással. 

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában: 
- intézmény elnevezése Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legyen, 
- székhely címe: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3-ra változzon 
- maximális tanulólétszám 860 főre emelkedjen az általános iskola és 620 főre az alapfokú 

művészetoktatási létszámoknál (ebből táncművészeti ágon 140 fő, képző- és iparművészeti ágon 
200 fő, zeneművészeti ágon 180 fő) 

- intézmény alapfeladatai csökkenjenek a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladatai 
kapcsán 

- és a művészeti képzés kapcsán új telephelyként bejegyezzék a 2132 Göd, Kálmán u. 13. és a 2131 
Göd, Pesti út 72. címeken lévő önkormányzati ingatlanokat. 

Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában a szakfeladatrendet az alábbiakkal egészíti ki: 
- nevelési tanácsadás és konduktív pedagógiai ellátás. 

Ez utóbbi vonatkozásban adott előzetes polgármesteri nyilatkozatot a Képviselő-testület megerősíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A testület a zárt ülést 10 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
      polgármester         címzetes főjegyző 
 

 


