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Ikt.szám: 09/38-20/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. június 24-én 9.30 órakor 
kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A Humánügyi Bizottság rendes nyílt ülése 

 
A bizottság tagjai egyhangú, 7 „igen” szavazattal döntöttek arról, hogy az 1,2,3, napirendi pontokat 

zárt ülésen tárgyalják. 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
4.) Helyi lakásrendelet módosítása 
 
Az elnök átadja a szót dr. Kármán Gábornak, aki elmondta, hogy vállalja a felelősséget minden szóért, 
amit mond. Ezután ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az Önkormányzat által vásárolt öt ingatlan 
még nem tartozik a helyi lakásrendelet alá. A Zrínyi utcai ingatlant lakottan vásárolta meg az 
Önkormányzat, az eladók szeretnék vissza bérelni egy ideig, amíg más megoldást nem találnak 
lakhatásukra. Ennek érdekében különösen fontos, hogy ezt a lakást be kell sorolni a rendelet hatálya alá, 
hogy a megállapított bérleti díjat a bérlők fizetni tudják. Kéri a bizottságot és a jelenlévő képviselőket, 
hogy ezt a technikai javaslatot támogassák. Kihangsúlyozza, hogy most csak erről a technikai döntésről 
van szó annak érdekében, hogy ez az öt lakás bekerüljön a lakásrendelet hatálya alá. 
 
dr. Nagy Atilla is megerősíti, hogy a lakástulajdont kötelező a lakástörvény hatálya alá besorolni a 
törvény alapján. Mindenképpen be kell venni a lakóingatlant a határozat alá. A lakások besorolása már 
lehet mérlegelés tárgya.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a lakott Zrínyi utcai lakásra van-e már szerződés? 
 
dr. Kármán Gábor elmondja, hogy ő nem látta ezt a szerződést, szerinte nincsen. Ezért is fontos lenne, 
hogy mielőbb megkössék rá a szerződést. Június 18-án került az Önkormányzat tulajdonába ez a lakás, 
földhivatali bejegyzéssel.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy ezt a lakást hova lehetne besorolni? 
 
dr. Kármán Gábor szerint átmeneti lakásként lehetne besorolni. Az új lakásrendelethez sok munka 
szükséges, ez további feladata lesz, most egyelőre csak ezt az öt lakást kell besorolni ehhez a 
rendelethez. Ebben az esetben az eladók a tulajdonosokból bérlőkké váltak, mert az Önkormányzat licit 
eljárással megvásárolta az ingatlant, így ő lesz a bérbeadó. 
 
 
Lőrincz László aggályosnak érzi ezt a bérletet, a visszabérlést. Milyen minőségben lesz a lakókkal a 
szerződést megkötve, ezt is el kell dönteni.  
 
dr. Kármán Gábor elmondja, hogy a jogalap miatt szükséges ezt megtenni, ez egy áthidaló megoldás. 
Jelenleg csak szociális alapon lehet bérelni a lakást. Egy ideje nem kerültek új lakások az Önkormányzat 
tulajdonába, ezért is kell az újonnan vásárolt lakásokra kialakítani a koncepciót, ezt kell a rendeletben 
letükrözni. 
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Lőrincz László szerint fél évvel ezelőtt is elhangzottak ár ezek a felvetések a lakásokkal kapcsolatosan. 
El kell dönteni, miért vesz az Önkormányzat ingatlanokat, szociális célra vagy milyen célra. El kell 
dönteni, hogy vegyen-e egyáltalán, miért, mire fogja használni, folytatja-e ezt a gyakorlatot. 
 
Vajda Viktória elmondja, hogy sok idő elment már a leendő lakáskoncepcióra. Fel lett vázolva a 
koncepció, sok szabályozás van erre, ezek már világosan látszanak, a politikai döntés ezek után fog 
következni. 
 
Lenkei György kérdése, hogy a bizottságnak van-e joga a lakást átminősíteni? 
 
dr. Kármán Gábor elmondja, hogy a biztosság javasolhat, utána a Képviselő-testület dönt az átsorolásról. 
A koncepciónak meg kell előznie a rendeletmódosítást, ez alapján kell átdolgozni a módosítást. 
 
Hlavács Judit elfogadásra javasolja a módosítást, és ha elkészült a lakáskoncepció, továbbitani egy olyan 
csoport felé, ahol a bizottságokból vannak tagok és a Képviselő-testület küldöttei is ott vannak.  
 
dr. Kármán Gábor szerint az elmúlt veszélyhelyzet miatt változott a gazdasági helyzet, a lakások 
számáról is el kell gondolkodni az Önkormányzatnak. 
 
Nagy Atilla felsorolja a különböző lakástípusokat, amely a különböző helyzetekre vonatkoznak. 
Szerinte a lakáspolitikához tudni kell hol állunk. Javasolja, készítsenek felmérést, hogy mi a mozgástér 
jogilag, (piaci, vagy szociális). A felmérésben a technikai, műszaki és igényjelleget is fel kell mérni, el 
kell dönteni mennyire legyen az Önkormányzat szociális vagy  piaci. 
 
Hlavács Judit javasolja ennek a munkacsoportnak a felállítását. 
 
dr. Kármán Gábor elmondja, hogy a városban van egy lakás lezárva, mert bérlője ismeretlen helyre 
távozott. A Tesz-ből felkérték a lakás kiürítésére. A bérlő egyik rokona jelentkezett, hogy a holmikat 
szeretné elvinni belőle. erről Kéri a bizottságot, hogy erről döntsön.  
 
Vajda Viktória javasolja annak kiderítését, hogy milyen pecsét van a lakáson, rendőrségi vagy hivatali. 
Ezek pontosítása után tud a bizottságot dönteni a lakásról. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
47/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 

                  elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi rendelet-tervezetet: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2020. (…...) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. 
(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, illetve a lakások helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. 
(VII.4.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
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2.§ Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
 
 
5.) Civil támogatási kérelmek  
 
Vajda Viktória ismerteti az előterjesztést. elmondja, hogy a támogatási kérelmek előterjesztése ugyan 
ketté van bontva, de egybe tartoznak. Ezekről már a korábbi ülésen előzetesen döntött a bizottság, nincs 
változás a támogatási összegekben.  
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozta, elfogadva az előzetes 
döntést. 
 

48/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Gödi Sirály Egyesületet 
(képviseli: Rataj András elnök; adószáma: 18706024-2-13; bankszámlaszáma: 11705998-
21269143) 150.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

49/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a GRG Bt-t (képviseli: 
Gusztos Gábor elnök; adószáma: 24529013-2-13; bankszámlaszáma: 24529013-2-13) 500.000,- Ft 
összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

50/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Gödi Tanulókör 
Egyesületet (képviseli: Dégi Júlia elnök; adószáma: 18912274-1-13.; bankszámlaszáma: 
16200230-10023208-00000000) 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
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51/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Boldogságcseppek 
Alapítványt (képviseli: Szőke Krisztina elnök; adószáma: 19037181-1-13; bankszámlaszáma: 
10403253-50526881-56511001) 500.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

52/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Lámpás 92 Közhasznú 
Alapítványt (képviseli: Varga Zoltán kuratóriumi elnök; adószáma: 18662041-1-13; 
bankszámlaszáma: 11713005-20421030-00000000) 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

53/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Gyerünk Meglesz 
Alapítványt (képviseli: Dr. Mikessy Orsolya kuratóriumi elnök; adószáma: 18975257-1-13; 
bankszámlaszáma: 10402166-50526876-69741000) 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

54/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az Országos Egyesület A 
Mosolyért Egyesületet (képviseli: Nagy István Károly; adószáma: 18117558-1-41; 
bankszámlaszáma: 11600006-00000000-13803339) 100.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

55/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai 
Alapítvány Gézengúzok színjátszó Csoportját (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne elnök; 
adószáma: 19179849-1-13; bankszámlaszáma: 64200052-10001899-00000000) 230.000,- Ft 
összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
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Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

56/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Violin Kulturális 
Alapítványt (képviseli: Fülöp Károly Imre kuratóriumi elnök; adószáma: 18710429-1-13; 
bankszámlaszáma: 10700505-43190805-51100005) 600.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

57/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Gödi Horgász Egyesület 
(képviseli: László Imre elnök elnök; adószáma: 19833602-1-13; bankszámlaszáma: 64700052-
10016721) 50.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
58/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az Auroville 
Magyarország Nemzetközi Oktató-Kutató Fejlesztő Egyesületet (képviseli: Bognár Noémi elnök; 
adószáma: 18276448-1-13; bankszámlaszáma: 10101250-20887900-01003000) összesen 100.000,- 
Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

59/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Minden Állatért 
Alapítványt (képviseli: Grabow Nikolett kuratóriumi elnök; adószáma: 19156477-1-13; 
bankszámlaszáma: 16200230-10030431) összesen 400.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

60/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Jövőformáló Közhasznú 
Alapítványt (képviseli: Horváth Ferenc kurátor; adószáma: 18714155-1-14; bankszámlaszáma: 
10700653-44168005-51100005) összesen 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
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Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

61/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az Alsógödi Szent István 
Alapítványt (képviseli: dr. Bednarik Zsófia elnök; adószáma: 18662670-1-13; bankszámlaszáma: 
11742104-20021207-00000000) összesen 250.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.  
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Felelős: Vajda Viktória HB elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) Védett sírok Göd város temetőiben projekt 
 
Hlavács Judit elmondja, hogy ezt az előterjesztést már a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
is tárgyalta. A helyi védett sírok és egy sírkert létrehozása már régebbi téma, melynek kidolgozását 
Debreceni Péter készített, aki a jelen van az ülésen is. Felkérte, hogy röviden ismertesse a projektet. 
 
Debreczeni Péter ismerteti a projektet, elmondja, hogy már 10 évvel ezelőtt készült egy szoftver, 
digitális felmérés a temetőkről Gödön. Négy temetőt mértek fel, ezekben vannak építészeti értékes sírok 
is. A városi helytörténeti csoportban is felmerült, hogy mérjék fel az  
értékes sírokat, ezeket védetté kellene nyilvánítani. Erről vannak jogszabályok, melyeket figyelembe 
véve szeretnék ezt a projektben megvalósítani. Szükséges egy szempontrendszert összeállítani arra, 
hogyan lehet ezeket elvégezni. Javasolta a Nemeskéri temetőben a Mayerffy sírt felújítani, mert az 
obeliszk már régóta sérült. Mivel ez egy régi rész, itt lehetne egy sírkertet, emlékkertet létrehozni, 
amelynek helytörténeti jelentősége is lenne. A helyi értéktárba is bekerülhetnének a felmért régi sírok, 
ez a bizottság hatásköre. A felmérés után jövő tavasszal szeretnénk benyújtani a bizottságokhoz a pontos 
terveket. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
62/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 

támogatja, hogy felmérés és javaslat készüljön a gödi temetők egyes sírjainak védetté 
nyilvánításáról, illetve a Nemeskéri úti temetőben egy sírkert kialakításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
 
 
7.) Gödi Művészek Támogatása pályázat  
 
Vajda Viktória tájékoztatta a bizottságot, hogy a veszélyhelyzet alatt kiírt pályázatról van szó, amely az 
utolsó napon érkezett be. Megköszöni a bizottság munkáját a projektben. Elmondja, hogy a pályázat 
kiírása és lebonyolítása még nagyon kezdetleges volt, de ha a jövőben esetleg ilyen helyzet lesz, már 
több tapasztalatra támaszkodhatnak. Elmondja, hogy tervbe van véve egy nagyobb lélegzetű image film 
elkészíttetése egy  profi csapattal, ezért javasolja ennek a pályázatnak az elutasítását. 
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Bartos Csaba egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy voltak negatív tapasztalatok a határidővel 
kapcsolatban. A pályázat átfutása lassú volt, március 20-án kapta meg a levelet az elnöktől a támogatás 
jellegének kitalálásra, és még az utolsó héten is kapott információkat a folyamatban lévő szerződésekről 
és a kifizetésekről. Sok tisztázandó kérdés volt a pályázattal kapcsolatban is. Az eredeti szándék a 
művészek megsegítése volt a veszélyhelyzet idejére és új dolgokat kitalálni, és talán lehetett volna 
hatékonyabban intézni ezt. 
 
Vajda Viktória szerint is fontos volt a művészek támogatása, de a helyzetből adódóan sok probléma 
merült fel, és az Önkormányzatnak sok egyéb fontos ügye volt, mást helyeztek előtérbe. Ezek új dolgok 
voltak, nem volt tapasztalat még a bizottságnak ebben. Tekintsünk előre, tanuljunk a tapasztalatokból. 
 
dr. Nagy Attila szerint is valóban késett a kiírás több okból kifolyólag, a pályázókkal is sokat egyeztetett, 
a fennálló veszélyhelyzet sem segített ebben. 
 
Bartos Csaba javasolta, hogy hozzanak létre egy olyan felületet, ahol meg lehet a kulturális 
információkat találni, egy egységes koncepciót kialakítani. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
63/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 

úgy dönt, hogy Szászvárosi Sándor 2020. június 17-én benyújtott „Image film Gödön” 
című/tárgyú pályázatát a veszélyhelyzet megszűnése és az ezzel járó korlátozások nagymértékű 
enyhítése miatt elutasítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
 
 
Nagy Atilla javasolja előre venni a 10. Egyebek napirend alatt szereplő, óvodai létszám átlépésről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pont előre hozását. 
 
 
9/1.  Egyebek - Maximális csoportlétszámok átlépése az óvodákban     

 
Nagy Atilla röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az óvodákban a 20 fős csoportot kellene 
megcélozni létszámilag. A Kincsem óvodában a körzethatár módosítása nem lett felmérve. Az alsógödi 
óvodában magasabbak a létszámok, kisebbek a csoportszobák. A létszám átlépések engedélyezhetők. 
Ősszel, a beiratkozások után fog látszani, hogy mennyi a végleges gyermeklétszám. Technikai a 
létszámátlépés. 
 
Kovács Katalin kéri, hogy a Kincsem Óvoda 20 %-os létszámtúllépése ne ősszel legyen tárgyalva, 
hanem most. Már most vannak jelentkezők, de nem tudják felvenni még őket. A szülők őszig nem 
tudnak várni a válaszra, hogy felvették-e őket. A 20 fős csoportlétszám ideális lenne, de nincs elegendő 
óvodapedagógus. 
 
Karaszek Ágnes szerint, ha most ez a létszám lekötésre kerül, mi legyen azokkal akik ezek után 
jelentkeznek? 
 
dr. Nagy Atilla elmondja, hogy az engedélyezett létszámot legfeljebb 20 %-ban lehet túllépni, konkrétan 
ez van a törvényben. A konkrét jelentkezőket fel kell venni. 45 fővel lépjük túl a csoportokat jelenleg. 
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Lőrincz László elmondja, hogy a Kék Duna üdülőben kialakított óvodával nem kalkulálhatnak csak 
februárig. Erre a helyre azonban szükség lenne továbbra is, sok gyerek szívesen járna oda.  Ennek 
közlése a vagyonkezelő felé is nyomaték lenne.  
 
dr. Nagy Atilla tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kincsem Óvoda Alapító okiratában telephelyként 
szerepel a Kék Duna üdülő földszinti része, mint óvodai telephely 50 fővel. Ennek érdekében a levél 
kimegy a vagyonkezelőhöz. A munkaerő miatt nem tudják kitölteni az új csoportokat óvónővel,  
ezért inkább a nagyobb létszámú csoportot vállalják be. Ha évközben a városba több beköltöző van, 
megoldható a Kék Duna üdülőben az elhelyezés. Szerinte a szolgálati lakásban való elhelyezés nagy 
vonzerő lenne az óvónők felé. Hasznos lenne ösztöndíj módszerrel is csábítani a jövendő dolgozókat, 
ez javasolja a pedagógiai asszisztensek esetében is. 
 
Lőrincz László kéri, hogy a jövőben értesítsék, ha óvodai ügyben tárgyalás folyik.  Jónak tartja,  hogy a 
Kék Duna üdülőben megmarad a két óvodai csoport. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
64/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé az alábbiakat: 
 

1. engedélyezze a Gödi Kastély Óvoda 12 csoportjában a férőhelyek túllépését összesen 39 
fővel. A csoportonkénti létszámtúllépést az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2. engedélyezze a Gödi Kincsem Óvoda három csoportjában a férőhelyek túllépését összesen 
6 fővel. A csoportonkénti létszámtúllépést az 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3. a 2020-2021 nevelési évre általános jelleggel engedélyezze a maximális csoportlétszám 
maximum 20 %-kal történő átlépését. 

 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 

  Karaszek Ernőné óvodavezető 
  Kocsis Katalin óvodavezető 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Vajda Viktória 
Határidő: azonnal 
 
9/2. Egyebek - Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában   
 
dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest változás van a számokban. Az ez évi 
intézményi költségvetési megtakarításból is lehet biztosítani a bérekre a fedezetet a  pénzügyi 
osztályvezető szerint. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

65/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
felé az alábbi határozatot a Gödi Kincsem Óvodában a következő álláshelyek létrehozásával 
kapcsolatosan: 
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1. Egy fő óvodai gyógypedagógus álláshelyet 2020. szeptember 1. napjától határozatlan 

időre, 2020. évre 1.144.919.-Ft személyi kiadással,   

2. egy fő pedagógiai asszisztens álláshelyet 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időre, 

anyagi fedezete 2020. egész évre már biztosított, 

3. egy fő udvari munkás-karbantartó álláshelyet 2020. augusztus 1. napjától határozatlan 

időre, anyagi fedezete 2020. egész évre már biztosított, 

4. egy fő takarítói álláshelyet 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre, 2020. évre 

624.531.-Ft személyi kiadással. 

Az álláshelyek fedezetét az intézmény a 2020. éves költségvetés bérmaradányából biztosítja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
 
 
9/3. Egyebek - „Mozogj Velünk Göd” 
 
Vajda Viktória elmondja, hogy a bizottság már beszélt a rendezvényről korábban, de technikai jelleggel 
vissza kellett hozni az ülésre. Felkéri Jakus-Kruchió Évát, a rendezvény szervezőjét, hogy adjon 
tájékoztatást erről. 
 
Jakus-Kruchió Éva elmondja, hogy a alkosok számára ingyenes tömegsport rendezvény már 2 hete 
elindulhatott volna, de felmerültek különböző akadályok. Szeretné, ha elindulna a jövő héten és ha a 
jövő évi költségvetésbe bekerülne, mert az idei évben nem volt benne. A rendezvény alacsony 
költségvetésű, a GSE pálya füvesítése miatt új helyszínen kell megvalósítani, erre a Duna-part 
Nyaralóházakat javasolja. Az Önkormányzat rendezi és finanszírozza ezt a rendezvényt, biztosítja a 
helyszínt és a költségeket. Ebből kifolyólag a Duna-part Nyaralóházak ingyenesen biztosítja a helyszínt. 
Ezért a helyszínbérlési összeg kikerül a költségvetésből és a június 20-i edzői díjak is. 200e forint az 
egész program költsége.  
 
Lőrincz László támogatja a kezdeményezést, technikai kérdései vannak a helyszínbérléssel 
kapcsolatosan, de Jakus-Kruchió Éva megválaszolja a Duna-part Nyaralóházak vezetőjével folytatott 
megbeszélése alapján. További kérdése az edzői díjak elszámolásara vonatkozik. 
Jakus-Kruchió Éva elmondja, hogy őt bízza meg az Önkormányzat a szervezéssel, ő számláz tovább az 
edzőknek. 
 
Lőrincz László kérdése, hogy árajánlat kérés nem kell-e ennek a megszervezéséhez, mivel 
közbeszerzésre kötelezett minden 200e Ft feletti beszerzés. Érdeklődik, hogy a Duna-part 
Nyaralóházaknak van-e közszolgáltatási szerződése, mert ez alapján lehet díjmentesen használni a 
területét. 
 
Vajda Viktória szerint ez nem közszolgáltatási szerződés kérdése, mert a terület az Önkormányzaté, 
ezért ott ingyenesen rendezheti a rendezvényeket. 
 
A bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
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66/2020. (VI. 24.) sz. HB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 
úgy dönt, hogy az idei évben is önkormányzati rendezésű programsorozatként a Dunapart 
Nyaralóházak területén kerül megrendezésre a „Mozogj Velünk Göd” program.  
 
A programsorozat költsége összesen: 200.000,-Ft, melyet saját bizottsági keretből biztosít az 
alábbiakra: 
 
-edzők óradíja 
-plakát tervezése, a rendezvény népszerűsítése 
-szervezési díj 
-helyszínbérlés 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendezvény megszervezésével kapcsolatos fenti részfeladatok vonatkozó 
megbízási szerződéseit Jakus-Kruchió Éva megbízottal összesen bruttó 200.00,-Ft értékben 
készíttesse el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényhez kapcsolódó fenti szerződéseket írja alá. 
Fedezet: Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete költségvetési sor. 
 
Felelős: Balogh Csaba, dr. Szinay József 
Határidő: azonnal 
 
 
9/3. Egyebek – Bartos Csaba tájékoztatója 
 
Bartos Csaba az Értéktár szervezésével kapcsolatban adott rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy a 
veszélyhelyzet miatt csúszásba kerültek. Augusztus 31-i dátumra módosult a felhívás határideje, erre 
van egy e-mail cím, ahová a javaslatokat lehet beküldeni. A program tehát elindult. Felkérték az 
értékőröket, és más, köztiszteletben álló személyeket is, akit a beérkezett javaslatokat elbírálják. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Vajda Viktória megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta.   

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Vajda Viktória      Lenkei György  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


