
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2009. január 

28.-án megtartot üléséről  
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
 Tárgy: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli ülése 
 
 
Pinczehelyi Tamás és Kovacsik Tamás nincs jelen. 
 
Detre László elnök köszönti a bizottság tagjait, dr. Nagy Atilla aljegyző urat, Márkus Gábort és 
Horváth Szilárd urat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 3 bizottsági tag van jelen - és 
az ülést megnyitja.   
   
 
 
Napirendi pont: 
 

1. Közoktatási Megállapodás 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
 

Napirendi pont tárgyalása: 
 
 

1. Közoktatási Megállapodás 
 
 

Dr. Nagy Atilla: tegnap kaptuk meg a  10 -dik változatot, ezt megküldtük Önöknek is. A 3. oldal 9. 
pontja a névhasználatról szól, ezt törölni szeretnék, továbbá a szerződés szerint február 10-i 
elszámolási határidőt január 10-ére szeretnék változtatni.  

 
Detre László: Több fenntartásom is van . Megint egy olyan helyzet állt elő, amikor is egy olyan  
tervezet van előttük, amiben a másik fél nem fogad el dolgokat. Minden kérést visszautasítottak, 
tőlünk mindent elvárnak,de a mi kérésünk még eddig nem teljesült. A Közoktatási Megállapodás 
nem kötelező, törvény által sem. Ez már a 11 verziója a megállapodásnak és az akceptálás nem 
történt meg ebben sem. 

 
Horváth Szilárd: A Búzaszem Alapítvány Kuratóriumi Elnökség tagja vagyok 

 
Márkus Gábor: Az iskola fenntartója vagyok. Mi az ,amit nem fogadunk el, kérem mondja el. 

 
Detre László: A névhasználattal kapcsolatban nagyon szerettük volna, ha az iskola valóban 
használná a keresztény szót a nevében. Lázár úrtól kaptunk egy e-mailt, amiben azt írja az iskola 
neve Búzaszem Keresztény Általános Iskola lesz, de csak a rövidebb változatát használnák a 
köztudatban, ami Búzaszem Iskola lenne. Magyarán továbbra se fogják azt a nevet használni, 
amiben szerepel a keresztény szó. Ezek után mi lesz az iskola neve? 
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Márkus Gábor: Önök is tudják, hogy egy iskolának a neve a törvényes hatóságnál bejegyzett név 
ami ez esetben Verőcei Református Géza Fejedelem Gödi Tagintézménye, a név törvényesen 
bejegyezve. Az iskola mellett van egy alapítvány, amelynek a neve a Búzaszem. Arra fogunk 
törekedni, hogy ez az ügy tisztázódjon.  

 
Detre László: Köszönöm és ezt el is fogadom, de nem ez a probléma hanem, hogy Lázár úr levelét 
mikor felolvastam, látszik benne a kettősség. Kérem, hogy határozottan lépjen fel az iskola 
fenntartója a névhasználattal kapcsolatban. Nekünk ez nagy felelősség, ha egy ilyen megállapodást 
aláírunk. Szeretnénk, ha a keresztény szó terjedne el a közhasználatban.  

 
Márkus Gábor: az elmúlt néhány hónapban sok tárgyalás volt. Mi az iskola fenntartását vállaltuk a 
felépítést nem. A Kolping Szervezet szándéknyilatkozatban adta, hogy a Búzaszemnek átadta az 
építés jogát. A fenntartói jogot is szeretnék átadni. Néhány nap múlva megfogják kapni ezt a 
nyilatkozatot. Törvényi előírás, hogy benne legyen a református szó az iskola nevében. Nincsenek 
aktivitási gondjaink csak az átalakulás lassaban megy. 

 
Detre László: Még mindig kettősséget érzek benne. 

 
Márkus Gábor: az alapítvány került abba a helyzetbe, hogy megépítse az iskolát most a 
finanszírozással volt gond. Az iskola meg fog épülni. A Búzaszem jogi megerősödése megtörtént. 
Ez nem kettősség csak két szervezet építi. 

 
Detre László: Valójában két szálon fut a dolog, 2011-ben összeér ez a két dolog, ha az iskola 
odaköltözik a Szakáts- kertbe? 

 
Márkus Gábor: ez nem kettősség az iskola a Búzaszem nevét fogja viselni. 

 
Detre László: Én ezt értem. Csak hiányérzetem van. Mi a Kolping elképzelése? Mi a jövőképe? 
Nem kaptuk meg, pedig ígérték, ez az iskola érdeke is lett volna. Mi kaptunk egy ígéretet, ami nem 
teljesült, mi mindent megtettünk. 

 
Horváth Szilárd: hétfőn adták fel az erről szóló levelet valószínűleg ma fog megérkezni 

 
Detre László: ezt már november óta megy, azóta várjuk a levelet. Az Önkormányzat kért valamit, 
segítséget nyújtottunk Önöknek, területet biztosítottunk és mi csak annyit kértünk, hogy tisztán 
láthassunk, mi folyik itt, de ez sem teljesült.  

 
Márkus Gábor: megadom a telefonszámom arra az esetre, ha ez az ügy nem rendeződne. Nekem 
nyugodtan szóljanak és megteszek mindent, hogy tisztázódjon a dolog.  

 
dr. Nagy Atilla: visszatérnék a szerződésre. Az Önkormányzat előző ciklusa is támogatta a mostani  
vezetés is támogatja. Az Önkormányzatnak egy ilyen értékrenddel  működő iskolát szeretne, ezért 
fontos számunkra a keresztény szó szereplése az iskola nevében. Bármilyen neve legyen az 
iskolának a  keresztény szó szerepeljen benne. Mi az akadálya ennek?  

 
Márkus Gábor: a nevünkben benne van, hogy református ,ami azt jelenti ,hogy keresztyény.  Én azt 
szeretném, hogy szerepeljen a szó, de ne keresztény, hanem keresztyén.  

 
dr. Nagy Atilla: A szerződés tartalmazza, hogy valamelyik szónak szerepelnie kell a névben, legyen 
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az a keresztyény vagy a keresztény.  
 

Márkus Gábor: református egyháznál a keresztyény szót használják, a szó maga ugyanazt jelenti.  
 

dr. Nagy Atilla: keresztény iskola, mint intézmény nincs Gödön. Pontosan azért támogatjuk Önöket, 
mert szeretnénk, hogy legyen. Számunkra emiatt olyan fontos ez a szó. A 9. pont maradhat, de csak 
azzal a feltétellel, ha a keresztyény szó szerepel benne? . 
 
Márkus Gábor: igen. 
 
Lenkei György: nem tudok állást foglalni a szóval kapcsolatban. A keresztény szó jól érezhetően 
katolikust jelent. Az ökumenikus jelzőhöz mi lenne a fenntartásuk?  

 
Márkus Gábor: Az Ökumenikus szó szerepelhet benne.  

 
Lenkei György: A Búzaszemnél, akkor lehet ezt használni? 

 
Márkus Gábor : nekem nincs ellene kifogásom, benne lehet az „ökumenikus” szó az iskola nevében. 

 
Horváth Szilárd: közösségi döntés kellene erről, nekem nincs kifogásom, hogy szerződésbe 
kerüljön. 
 
dr. Nagy Atilla: az iskola szempontjából a Búzaszem véleménye nem számít csak a fenntartóé.  

 
Márkus Gábor: a Búzaszem jogi megerősödése megnőtt. Megbeszéljük, igyekszünk, hogy 
megvalósuljon. 
 
dr. Nagy Atilla: Azt szeretnénk, ha a Búzaszem Keresztény Iskola név terjedne el a köztudatban. 
 
Lenkei György: a lényeg, mikor elindult ez a dolog,  nem egy általános iskolát, hanem egy 
keresztény-keresztyény iskolát szerettünk volna. 
  
Detre László: van- e valakinek hozzászólás? 
 
dr. Nagy Atilla: igen. A 10. változat annyiban módosulna, hogy a február 1-i elszámolás dátuma 
január 10.-re változna, az Ökumenikus szó pedig, szerepelne az iskola nevében.  
 
Horváth Szilárd: igen és a számlaszám, az iskola számlájára kerülne a pénz ,onnan vennénk le. 
 
dr. Nagy Atilla: 10 .-vel közlik az elszámolást, ami után fizetünk. 
 
Márkus Gábor: mindig rendesen fizetjük a bérleti díjat, ahogy kapom a pénzt ,úgy adom tovább. 
Szeretnénk, ha a pénzt előbb megkapnánk. 
 
 
 
Göd Város Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága az alábbi Közoktatási Megállapodást 
fogadta el: 
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                                                        12/2009. ( I. 28.)  ÜJKB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő- 
testületnek, hogy a legutolsó Közoktatási Megállapodáshoz képest :a  9. pont benne maradhat 
a megállapodásban, továbbá szerepeljen az „ökumenikus” szó az informális névhasználatban, 
amennyiben nem  a hivatalos nevüket használják,  február 1-i beszámoló határideje változzon 
január 10-re, valamint az elírást javítsák ki „Ökomenikus” szó helyett az „Ökumenikus” szó 

szerepeljen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ÜJKB elnök 
 
 
 
 
 

K Ö Z O K T A T Á S I    M E G Á L L A P O D Á S 
 

amely létrejött 

egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhelye 2131 Göd, Pesti út 81., képviseli: Markó József 
polgármester), továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről a Verőcei Református Egyházközség, mint a Géza Fejedelem Református Általános 
Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gödi Tagintézménye (a továbbiakban Gödi Tagintézmény) alapítója és 
fenntartója (székhelye 2621 Verőce, Rákóczi u. 41-43., képviseli: Márkus Gábor lelkipásztor), 
továbbiakban Fenntartó, 

együttes említésük esetén: Szerződő felek  

között, 
 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Közoktatási törvény) 81. § alapján, az 
alábbiak szerint: 
 

Praeambulum 
 

A Közoktatási törvény 82. § (6) bekezdésében foglaltak szerint: „Ha a nem állami, nem helyi 
önkormányzati fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás vagy 
egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő hozzájárulásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő 
óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak 
ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, fővárosban azt a 
kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. A fenntartó a 
feladatellátásért felelős helyi önkormányzattal közösen meghatározza azt a gyermek-, illetve tanulói 
létszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg az óvoda, az általános iskola. Ez a létszám nem 
lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola Alapító Okiratában – az adott feladat ellátási 
helyre – meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka. A 
kötelező felvételt biztosító óvoda, általános iskola feladatainak ellátása keretében a felvételi 
kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, 
tanulókat.” 
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Göd Város Önkormányzata elismeri a történelmi egyházak társadalomszervező munkáját, ezen 
belül a Magyarországi Református Egyháznak a köz-és felsőoktatásban betöltött kiemelkedő 
szerepét. Eme széles körű elismerés a keresztyén-keresztény ökumenikus értékrend által átadott 
erkölcsi és szaktudományi teljesítménynek is szól. E megállapodást Felek azért kötik meg, hogy 
Göd Városában is meghonosítsák ezt a magas szintű keresztyén-keresztény értékrendű oktatást, 
hogy az a világi szakismeretek mellett egy jó, keresztyén-keresztény értékrendet plántáljon, illetve 
mélyítsen el a diákságban. 
 
 
 1. Fenntartó a Gödi Tagintézmény működtetésével közreműködik a gödi önkormányzat 

közoktatási és nevelési feladatellátásában. Az intézmény alaptevékenységén belül, az alapfokú 
oktatás szintjén, nappali munkarend szerint ellátja a nevelési-oktatási feladatokat, úgy, hogy az 
Alapító Okirat értelmében teljes keresztmetszetén belül gyakorolja a sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált nevelését, oktatását azon gyermekeknél, akik az illetékes nevelési tanácsadó 
szolgálat, illetve szakértői bizottság szakvéleménye szerint integráltan nevelhetők. 

 
 2. Fenntartó vállalja, hogy az intézményt a Közoktatási törvényben, a Nemzeti Alaptantervben, 

a kapcsolódó, különböző szintű állami jogszabályokban, illetve A Magyarországi Református 
Egyház közoktatási törvényében (1995. évi I. törvény) és a Magyarországi Református Egyház 
általános iskolai kerettantervében (2001-es Zsinati határozat, 17/2004. (V.20.) OM rendelet) 
meghatározott célkitűzésekkel és rend szerint, a református iskolákban szokásos módon 
működteti.  

 
 3. A nevelés-oktatás részletes helyi elveit, rendjét és tartalmát az egységes Pedagógiai Program 

foglalja magában, a működés egyéb elemeit a törvény szerint ehhez kapcsolódó iskolai 
dokumentumok rögzítik. Fenntartó kiemelten vállalja  

 az értéktudatos, elkötelezett keresztény nevelés biztosítását, mely az oktatásban, a 
programokban és a szellemiségben is határozottan megjelenik; 

 a magyar néphagyomány megismertetését és ápolását a foglalkozásokon, az ünnepeken, 
a közösségi eseményeken, az iskolai normákon keresztül; 

 a családiasságot, mely megmutatkozik az iskola és az osztályok méretében, a diákok 
személyes nevelésében, a szülőknek az iskolai életbe való közvetlen bevonásában, az 
értékek megalapozásában és képviseletében; 

 a hangsúlyos művészeti képzést (az általános iskolához illesztett művészeti iskola 
működési rendjéhez való harmonikus igazodást); 

 felső tagozaton a differenciált szakképzést, az emelt szintű angolnyelv-tanítást,  
 a sajátos nevelési igényű gyermekek Alapító Okiratban meghatározott körének integrált 

oktatását-nevelését, a felzárkóztatáshoz, az esélyegyenlőséghez és a 
tehetséggondozáshoz szükséges differenciálás biztosítását. 

 
 4. Fenntartó elismeri, hogy a Gödi Tagintézményhez kapcsoltan a keszthelyi Család Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint fenntartó tagintézményt működtet, 
melynek keretében művészeti képzés – néptánc, hangszeres zene és szolfézs – zajlik. E tény 
egyben azt jelenti, hogy ugyanazon a székhelyen két, tevékenységét összehangoló, az ide járó 
gyermekek számára komplex nevelést-oktatást nyújtó intézmény dolgozik: egy általános iskola 
és egy alapfokú művészetoktatási intézmény. 

 
 5. A Gödi Tagintézményben ellátott maximális gyermek- és tanulólétszám – az Alapító Okirat 
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szerint – működő évfolyamonként 20 fő. Fenntartó vállalja, hogy a gödi tagintézménybe minden 
jelentkező gödi gyermeket felvesz, aki megfelel az intézmény felvételi feltételeinek, illetve, 
hogy a Gödi Tagintézménybe mindenkor beiratkozott – tanulói jogviszonnyal rendelkező - 
gyermekek legalább 50 %-a gödi állandó lakhellyel rendelkezik. Fenntartó vállalja, hogy 
minden év június 20.-áig az előző tanév második félévi, január 10.-ig az első félévi tényleges 
létszámot bejelenti az Önkormányzat jegyzője részére.  
 

 6. Az Önkormányzat jelen megállapodás keretében vállalja, hogy a gödi lakóhellyel rendelkező 
gyermekek után az átvállalt nevelési-oktatási feladatok támogatására gyermekenként 20.000.- 
Ft/tanuló/év (azaz gyermekenként és évenként húszezer forintot) támogatásként a Verőcei 
Református Egyházközség által fenntartott Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda 
és Bölcsőde részére a 10918001-00000023-20480003 banki számlája javára átutal. Ennek 
jogalapja a Közoktatási törvény fent idézett szabálya, az 1. számú mellékletben szereplő 
tagintézményi költségvetés, valamint az ennek alapján elismert, alaptevékenység-ellátáshoz 
feltétlenül szükséges támogatás igény. Az Önkormányzat a vállalt fizetési kötelezettségét 
(tanévi) félévente, utólag, a tényleges létszám jelentését követően – annak valódisága esetén – 8 
napon belül teljesíti. 

  
   
 
 7. Fenntartó a támogatást a 2-4. pontban meghatározott közoktatási feladatok ellátásán kívül 

másra nem használhatja fel, épület-beruházásra, ingatlanfejlesztésre történő átcsoportosítása 
tilos. Fenntartó kötelezi magát arra, hogy évente egyszer, a naptári (pénzügyi) év zárását 
követően 60 napon belül pénzügyi és szakmai beszámolót ad Önkormányzat részére, melyben  

 tájékoztatást ad a gyermekek és az iskola tevékenységének jellemzőiről, a nevelési-
oktatási munka főbb jellemzőiről, 

 tételesen feltünteti a tagintézmény költségvetésének teljesülését bevételi és kiadási 
oldalon, címenként,  

 az önkormányzattól kapott támogatásról számlák és bizonylatok másolataival 
alátámasztott, részletes, szövegesen is indokolt elszámolással szolgál.  

Fenntartó vállalja, hogy a Gödi Tagintézmény költségvetését és pénzügyi forgalmát elkülönítetten is 
nyilvántartja, azt a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése céljából az Önkormányzat 
megbízottjának kérésére rendelkezésére bocsátja. 
 
 
 8. Felek a Gödi Tagintézmény gödi közétkeztetésben való részvételét, az ezzel kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket külön megállapodásban rögzítik.  
 
 9. Fenntartó vállalja, hogy az érdekkörébe tartozó szervezetek és személyek a jelen 

megállapodással érintett iskola intézmény esetében a közéletben és a nyomtatott, elektronikus 
médiákban, hirdetményeken és más nagyközönség által észlelhető módokon minden esetben 
vagy az intézmény hivatalos elnevezését használják vagy más rövidített, illetve közkeletű 
elnevezéseket a „ökumenikus”minőségjelzővel együtt használják. 

 
 10. Az intézmények jellegére tekintettel rendes felmondásnak semmilyen körülmények között 

nincs helye. 
 
 11. A szerződés a tanév végével megszüntethető, ha 

 Fenntartó a vállalt nevelési-oktatási feladatainak jogszabályi szempontból nem tesz 
eleget. 
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 Fenntartó a kapott támogatást nem cél szerint használja fel. 
 Az intézmény nevelési-oktatási gyakorlatában a keresztény jelleg egyházi főhatóság által 

megállapítottan sérül, továbbá, ha a névhasználatban – a szerződés aláírásának napjától - 
egynél több esetben nem érvényesül a 9. pont követelményrendszere. 

 Az Önkormányzat a támogatás folyósításával 30 napot meghaladó késedelembe esik. 
  
 12. Ez a megállapodás 2008. szeptember 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályos két év 

időtartamig, 2010. augusztus 31. napjáig. 
 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag és saját 
kezűleg írták alá. 
 
 
Göd, 2009. ________________ 
 
 
 
 
 _______________________     ______________________ 
 

Önkormányzat            Fenntartó 
  Markó József               Márkus Gábor 
   polgármester          lelkipásztor 

 
 
 
Jelen megállapodást Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ___/2009. (__.__.) sz. 
Ök. határozatával, a Verőcei Református Egyházközség Presbitériuma a _________ számú 
határozatával elfogadta és jóváhagyta. 
 
 
 
 
A bizottság - 3 -  igen szavazattal elfogadta.     

 
 

 A megjelenteknek több kérdésük egymáshoz nincs, az elnök az ülést bezárja. 
 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
                   

        Detre László                                                                                  Kádár Benigna 
             elnök                                                                                              jkv. vezető 


	Tárgy: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli ülése

