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Ikt.szám: 09/38-23/2020. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. július 09-én 8.00 órakor kezdődő 
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A Humánügyi Bizottság rendes nyílt ülése 

 
Vajda Viktória elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy 7 tagból 5 tag jelen van, a 
bizottság határozatképes. Jakus-Kruchió Éva és Erdélyi Kamilla igazoltan vannak távol. 
  
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják a napirendi pontok módosított sorrendjét, 
valamint döntenek arról, hogy az 1., 2; 3., 4 pontok döntését zárt ülésen tárgyalják.  
 
Napirendi pontok: 
 
1. A Gödi Kastély Óvoda vezetői munkakörének megüresedése 

Döntés a Gödi Kastély Óvoda vezetői pozíciójának betöltésére.  
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

2. A Gödi Kincsem Óvoda vezetői munkakörének megüresedése 
Döntés a Gödi Kincsem Óvoda vezetői pozíciójának betöltésére. 
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

3. Kérelem óvodai álláshely létesítésére, Kastély óvoda 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
4. Támogatási kérelmek  (zárt ülés)  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági ov. 
 

5. Méltányossági kérelem     (zárt ülés)  
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

6. Támogatás a laborokban dolgozó egészségügyi dolgozóknak  
      Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 
7. Művészeti produkció ötletpályázatának értékelése 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1.) A Gödi Kastély Óvoda vezetői munkakörének megüresedése. Döntés a Gödi Kastély Óvoda 

vezetői pozíciójának betöltésére.  
 
Vajda Viktória: Két pályázat érkezett. Karaszek Ernőné és Petrovics Bernadett pályázott. 
 
Petrovics Bernadett: 99 óta vagyok óvodapedagógus, voltam óvodavezető és SNI-s gyerekekkel is 
dolgoztam.  
Vajda Viktória: A Bizottságnak javasolni kell valakit és a Képviselő-testület fog dönteni.  
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2.) A Gödi Kincsem Óvoda vezetői munkakörének megüresedése. Döntés a Gödi Kincsem Óvoda 

vezetői pozíciójának betöltésére. 
 
Vajda Viktória: A Kincsem Óvodához 3 pályázat érkezett. Kocsis Katalin, Petrovics Bernadett és 
Bárdos Bernadett pályáztak. Az elmúlt hónapokban ki hogy oldotta meg a home office-t? 
 
Bárdos Bernadett: Facebook csoportok voltak a csoportoknak, sokan küldték vissza a gyerekek 
munkáját. Önkormányzatfüggő is a home office lehetősége. Mi hetente 1 napot dolgozhattunk otthonról. 
 
Petrovics Bernadett: Nálunk csütörtökönként élő, online iskolaelőkészítő- és angol-foglalkozás volt a 
gyerekekkel.  
 
Karaszek Ernőné: Én szigorúbb voltam. Igyekeztem én is besegíteni a kollégáknak. Szülői közösséggel 
is tartottam csoportban a kapcsolatot. Sokkal többet kellett az előkészületekkel foglalkozni. sok gyerek 
volt, akik nem tudott bekapcsolódni technikai okok miatt. 
 
Vajda Viktória megköszöni, hogy eljöttek és tájékoztatja a megjelenteket, hogy a javaslatról a döntést 
zárt ülésen hozz meg a bizottság, amiről majd a Képviselő-testület dönt.  
 
 
3.) Kérelem óvodai álláshely létesítésére, Kastély óvoda 
 
Vajda Viktória: fixen szükség van még egy gyógypedagógusi álláshelyre. Képviselő-testület elé fog 
menni a döntés. 
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

70/2020. (VII. 09.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Kastély Óvoda 
kérelmét, és javasolja a Képviselőtestületnek az 1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely 
létrehozását 2020 szeptember 1-től.  
 
Álláshely forrásigénye (asszisztensi bértételek/hó):  
210.600 e Ft.+ járulék + cafeteria + NOKS 21 .100 + ÖK döntés 27.160.- Ft   
 
A 2021-es költségvetésbe szükséges betervezni az álláshelyet. 
  
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő:  azonal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A Bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal elrendeli a zárt ülést. 

 
6.) Támogatás a laborokban dolgozó egészségügyi dolgozóknak 
 
Vajda Viktória: A labordolgozók nem számítanak egészségügyi dolgozóknak. Van olyan, akinek máshol 
teljes állása van és ott megkapta az egészségügyi dolgozóknak járó 500.000 Ft-ot. 
  
Lenkei György: Örülök és én is javasoltam. Benne voltak a fertőzés veszélyben, fizikailag kapcsolatba 
kerültek a betegekkel. Azok is kaptak 500.000 Ft-ot, akik nem érintkeztek beteggel.  
 
Vajda Viktória felolvassa határozatot és javasolja 150.000.re javítani összeget. 
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A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

75/2020. (VII. 09.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata által működtetett 
laborokban a veszélyhelyzet alatt is munkát végző 4 fő egészségügyi dolgozót 150 ezer forint/fő 
jutalomban részesíti. A Humánügyi Bizottság a kifizetéshez kapcsolódó járulékok fedezetét is 
biztosítja. 
 
Forrás: Humánügyi Bizottság 2020. évi kerete  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
7.) Művészeti produkció ötletpályázatának értékelése 
 
Vajda Viktória: Még kettő pályázat érkezett be, de a veszélyhelyzenek már vége. Egyik az Imola 
pályázata, ők adnak elő az augusztus 20-i programon is. A másik, Fazakas Pálma, nekik egy felszerelésre 
van szükség, ami bruttó 60.900 Ft.  
 
Bartos Csaba: Múltkor azt mondtuk, hogy mivel a veszélyhelyzet elmúlt nem támogatjuk. Ha 
valamelyiket elutasítjuk mert a körülmények megváltoztak, akkor mindegyiket. Szívem szerint 
mindegyiket támogatnám, de a megváltozott helyzet miatt javaslom mindkettő elutasítását. 
 
Vajda Viktória: Adhatnak be külön támogatási kérelmet és az alapján támogathatóak.  
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozta:  
 

76/2020. (VII. 09.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 
Korhecz Imola 2020. június 30-án benyújtott online vers- és mesefelvételek tárgyú pályázatát a 
veszélyhelyzet megszűnése és az ezzel járó korlátozások nagymértékű enyhítése miatt elutasítja. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
77/2020. (VII. 09.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 
Fazakas Pálma 2020. június 30-án benyújtott rádió- és hangjáték tárgyú pályázatát a 
veszélyhelyzet megszűnése és az ezzel járó korlátozások nagymértékű enyhítése miatt elutasítja. 
 
Felelős: Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
Vajda Viktória elnök a nyílt ülést bezárja.   

 
K.m.f. 

 
 Vajda Viktória      Lenkei György  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


