
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. május 27-i  

rendkívüli bizottsági ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:         jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  KOB rendkívüli bizottsági ülése 
 
 
 
Sellyei Noémi elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a hat tagból öt jelen van, ezért a 
bizottság határozatképes. Ismertette a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: (meghívóban: 2.)  
 
1./ Tájékoztató az óvodai munkacsoport megbeszéléseiről 
      
Sellyei Noémi: A munkacsoportnak 4 ülése volt. Kérdezi a tagokat, hogy a titkárságon elhelyezett anyagokat 
megtekintették? 
 
Nógrádi Gergely: Kérdése, hogy jól látta azt, hogy a könnyűszerkezetes óvoda épület a palackozó területén 
helyezkedik el? 
 
Sellyei Noémi: Nem, ez az új bölcsőde melletti területen lenne. Sok javaslat hangzott el a megbeszéléseken, 
a kialakult végleges javaslat a következő: 
Alsó-gödön és Felső-gödön 2-2 terem lenne biztosított. 
Felső-gödön: 
-  az új bölcsőde tetőterében a nagyterem mobil falának megépítésével történne, ez a melegkonyha miatt is 
célszerű lenne. 
- Ady Klub átépítése szükségszerű, tetőszerkezete előbb utóbb felújításra szorul. Itt a meglévő épületben 2 
csoport elhelyezését lehetne megoldani az építési és pedagógiai szabványok szerint. 
 Alsó-gödön:  
- Jávorka utcai épület bővítése. Felkért egy műszaki szakértőt az épületek 
felülvizsgálatára, melyről a térítésmentes javaslat elkészült, e szerint 12 m2-rel bővíthető, 
melyhez nem kell építési engedély. A tetőszigetelés ajánlott. Felmerült még lehetőségként 
Felső-gödön a régi bölcsőde épülete. 
 
A közép-, és hosszú távú elképzelések az alábbiak: 
- Oázis lakóparkban egy gyorsszerkezetű épület megvalósítása, melynek tulajdonjoga 15 év múlva száll át 
az önkormányzatra,  
- Alapítvány által létrehozott hagyományos technológiával épített épület, melyben óvodát is működtetnének, 
- Baptista Szeretetszolgálat is felajánlott egy óvoda-működtetést. 
 
Felmerült, hogy a volt BM üdülő területén is létrehozhatnánk óvodát, de a terület nem volt alkalmas. 
Megnéztek 2-3 ingatlant, mely bérlésre alkalmas lett volna, viszont az anyagi korlátok ezt nem tehetik 
lehetővé. A volt gyermekmegőrző bérlése is szóba jött, de a tulajdonos ebbe nem egyezett bele. 
 
Nógrádi Gergely: Az Ady Klubban több 100 m2-es alap van, akkor miért csak két csoportra tervezünk? Ide 
miért nem lehet könnyűszerkezetes épületet elhelyezni? 
 
 
 
Sellyei Noémi: A födémszerkezet nem egyforma, nem mindegyiket lehet terhelni, a tetőtérben nem lehetnek 
csoportszobák. Előírás, hogy a csoportszoba 50 m2-es legyen. A szoros megkötések nem teszik lehetővé 
ezt.  
 
Dr. Pintér György: Az Ady Klubban igen erős közösségi munka folyik.  
 



Nógrádi Gergely: A bizottsági ülésen komplex csomagként helyet találtunk a klubépületnek és a könyvtárnak, 
az egész e szerint lett megtervezve. 
 
Rábai Zita: Régi bölcsődét nem javasolja, az Ady Klub sem igazán megfelelő, a harmadik a Jávorka utca. Az 
óvodásokból iskolások lesznek, mi lesz ezután, hiszen a növekvő gyermeklétszám várható.  
Egyértelmű, hogy a bővítésekre szükség lesz ezután. 
 
Szentgáliné Erőss Márta: Akkor átmenetileg mi lesz az Ady Klub könyvtárfiókjával? 
A könyvtárbővítéssel is foglalkozni kell, még az Oázis lakóparkban is kellene fiókkönyvtár. Kérdése, hogy az 
Oázis lakóparkban az új bölcsőde tetőterében megoldható-e a könyvtár-kialakítás? 
 
Nógrádi Gergely: Először meg kellett vizsgálni a helyszínt, majd, ha konkrétummá válik, akkor kerülhet sor 
az egyeztetésekre. 
 
Karaszek Ágnes: A jelenlegi 107-es beiratkozásból 10 %-a jelentkezett az Oázis-lakóparkból. A többiek 
Felső-gödiek. Ebből 55 gyermeket tudunk elhelyezni. 
 
Sellyei Noémi: Fodor Zsófia jelezte, hogy húszon egynehány gyermekről lehet tudni azt, hogy valóban az 
Oázis lakóparkban laknak. 2 csoport elég lenne az oázisban élő gyermekeknek. 
 
Rábai Zita: tudomása szerint még egy 60 lakásos társasház is épül. 
 
Dr. Bognár László: 200 gyermek elhelyezéséről volt szó. Nógrád polgármesterétől és a környékből jöttek 
segítő szándékok az óvodai ellátásra. Ma a rangsort ki kell alakítani, ami megy a testület elé. 
 
Sellyei Noémi: Kérdi a PEKB elnököt, hogy ez anyagiakban mennyire terhelné meg a várost? 
 
Dr. Pintér György: Két dolog van, ami hosszú távon olcsóbb. Felső-gödön a mobilfal elhelyezését akár 
hosszú távra is lehetne biztosítani. Ezt támogatandónak tartja. Alsó-gödön a korábbi óvoda környékét tartja 
jónak, az étkezés, a tornaterem szempontjából is. Itt javasolja az ingatlanon belüli bővítés lehetőségét is. 
Erre külön forrás nem volt biztosítva a költségvetésben. 
 
Nógrádi Gergely: Úgy tudja, hogy a PEKB előtt is volt az ügy. 
 
Dr. Pintér György: Tájékoztatás volt, de prioritás nem érkezett, nem kellett véleményt nyilvánítani. 
 
Nógrádi Gergely: Fel volt állítva egy sorrend, a PEKB-nek kellene tájékoztatást adni a pénzügyi helyzetről. A 
PEKB-nek és a KOB-nak ugyanolyan fontosságú a döntése. Miért nem tudjuk az anyagi vonzatot? 
 
Dr. Pintér György: minden ülés előtt ki van osztva a likviditás, megállapítható, hogy a tartalékok rovására 
megy.  
 
Nógrádi Gergely: A 30 mFt keret meg volt határozva. 
 
Sellyei Noémi: erről a 30 mFt-ról nem tudott a PEKB ezért vonta be az elnököt. 
 
Dr. Bognár László: A 20-30 mFt-ból megvalósíthatóak a tervek. A továbbiakban pályázat útján épülhet a 
hosszú távú tervek szerint óvoda. A könnyűszerkezetes épület vagy a Jávorka utcában, vagy az Oázis 
lakóparkban megépülhetne. Ezt el kellene dönteni.  
 
 
 
Sellyei Noémi: Az Ady Klub problémája nagyobb. A könyvtár átköltözne a régi bölcsődébe, de ott egy teljes 
épületet kell felépíteni, vizes blokkot kialakítani. 
 
Nógrádi Gergely: A javaslat az volt, hogy átmeneti időszakra helyeznénk el a gyermekeket, itt erre az épület 
(Ady Klub) merült fel, hiszen erre lehetne pályázni. 
Várta volna a PEKB álláspontját a finanszírozásra. A bölcsőde tetőtere nem lehet hosszú távú megoldás.  
 
dr. Nagy Atilla: Sürgette az ügyet, folyamatos kapcsolat van. 
 
Csányi József: A Jávorka utcát javasolja, ott már működik óvoda. Ezt tartja a leggyorsabb megoldásnak. 
 



Kis-Simon László: Az önkormányzat csak az önrészt fizetné, akkor plusz támogatást a szülőktől kellene 
beszedni?  
 
Dr. Bognár László: igen. 
 
Kis-Simon László: Véleménye szerint olyan szülőknek van igénye az óvodára, akik nem tudnak fizetni. 
Ideiglenes megoldást kell találni, ezután az önkormányzat felépít egy óvodát. 
 
Dr. Bognár László: Javasolja a rangsor meghozatalát, mindenki mondja el javaslatát. 
Az átmeneti helyzetet kellene meghatározni, amíg meg nem épül az óvoda. Valamelyik könnyűszerkezetes 
megoldást javasolja. 
 
Nógrádi Gergely: Ügyrendi javaslata, hogy ne a közép és  a hosszú távú tervekről, és ne a 
könnyűszerkezetes épületekről döntsenek, hanem a rövid távú verziókról állítsuk fel a sorrendet. 
 
Sellyei Noémi felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatot illetően. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az ügyrendi javaslatot, mely szerint sorrendet 
állítsanak fel a rövid távú elképzelésekről. 
 
Dr. Pintér György: Felső-gödön az Oázis lakóparkban a mobilfal létesítését javasolja, hiszen ez 
egyértelműen költségkímélő megoldás. Alsó-gödön konténerhelyiséget javasol, mint pld. a Németh László 
iskolában van. Ezt bérelni is lehetne és az ingatlan állapota is visszaállítható. Javasolja a Jávorka utcába a 
két konténer letételét, az is praktikus és költséghatékony. 
 
Karaszek Ágnes: korábban felvetette a Jávorka úti teniszpálya e célú hasznosítását, továbbá az emeleti 
bővítés lehetőségét.  
 
Lázár László: Szép kivitelezésű, 45-50 m2-es konténerek 1-1,5 mFt-os áron /év bérelhetők.   
 
Dr. Bognár László: A főépítész ezt azért nem támogatta, mert ennek megvalósítása 2-3 év. 
 
Nógrádi Gergely: A helyszínről kérdezi a szavazás módját. 
 
Sellyei Noémi: A felvételi bizottság elnöke, ha kijelenti a születésnapról szóló dátumot, akkor a szeptemberi 
beiratkozásnál esetleg a beérkezések csúszhatnak. Így egy pár hónap nyerhető. 
 
Szabó Zsófia: Az új bölcsőde tetőterének az engedélye mikor érkezik meg? 
A gyermeklétszám az 1. sz. óvodában úgy alakulnak, hogy nincs idő a csúsztatásra. 
 
Sellyei Noémi felkéri a tagokat, hogy a helyszínre és sorrendre tegyék meg javaslatukat:  
 

- Csányi József: 1. Jávorka út, 2. új bölcsőde. 
 

- Kis-Simon László: 1. Jávorka út, 2. új bölcsőde. 
 
 
 

- Nógrádi Gergely: 1. Ady klub, 2. Ady Klub és Jávorka út 
 

- Mikesy György: 1. Jávorka út, 2. új bölcsőde tetőtér (rövid távon) 
 

- Sellyei Noémi: 1. Új bölcsőde, 2. Jávorka út 
 

Sellyei Noémi elnök javasolja az alábbi határozat meghozatalát és a Képviselő-testület elé terjesztését: 
 
  

54/2008.(V. 27.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az óvodai gyermeklétszám megoldására elsőként az új bölcsőde tetőterében mobilfal 
felépítésével, másodikként a Jávorka úti óvodánál, és harmadikként az Ady Klubban kerüljön két 
óvodai csoportszoba kialakításra.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős:    KOB elnök 
 
Nógrádi Gergely: Kérése, hogy a holnapi testületi ülésen kapjanak tájékoztatást arról, hogy a Jávorka 
utcában elhelyezendő forfa épületnek, konténernek, továbbá a bővítésnek mennyi lenne a költsége. 
 
Kis-Simon László: Az építéssel a határidő kitolódna, akkor szeptemberig nem készülne el. 
 
Sellyei Noémi: Felkéri a hivatalt, hogy a gyorsszerkezetből történő megépítés és a konténer kialakítására a 
holnapi testületi ülésre készítsen költségkimutatást.  
 
 
2. napirendi pont: (meghívóban: 3.) Pedagógiai Szakszolgálat véleményezése   
 
Sellyei Noémi: A szakvélemény elkészült. Megállapítható volt, hogy a szakszolgálat munkája jó és szükség 
van a színvonalas szolgáltatásokra. Szóban elmondta a szakértő, hogy a pénzbeli átcsoportosítások 
megoldhatók. 
 
Nógrádi Gergely kérdezi, hogy az érintettnek miért nem ment ki anyag? 
 
Szokolainé Obermayer Éva jegyzőkönyvvezető tájékoztatja a képviselőt, hogy a mai ülésen helyettesít, a 
meghívók és az anyagok postázása nem az Ő feladata volt.  
 
Nógrádi Gergely tag távozott. 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: Amennyiben csökkenteni kívánja az önkormányzat a szakszolgálat feladatait, 
akkor a bizottságtól kérdezi, hogy kívánják ezt csökkenteni?  
 
A bizottság tagjai 4 „igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

55/2008.(V. 27.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága elfogadja a Pedagógia 
Szakszolgálat Göd működéséről és a szolgálatások színvonaláról készített szakvéleményt. (A 
szakvéleményt készítette: Hamarné Kismartoni Adrienne) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: KOB elnök 
 
 
 
 
 
Mikesy György: Meglepődött, mert amikor a szakvéleményt elfogadtuk nem döntöttünk a munkájukról, csak 
mint tény került elfogadásra. 
 
Sellyei Noémi: Nem kaptuk meg időben az anyagot, két hét múlva lesz rendes bizottsági ülés ott 
tárgyalhatjuk. Írásban kéri a következő ülésre az ezzel kapcsolatos véleményeket.  
 
Szabó Zsófia: Az óvodában sok gyermeknek van igénye a szakszolgálatra, erről írásos tájékoztatást ad a 
bizottságnak.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: Azért vetette fel, mert az ugyanilyen színvonal megtartásához szükségük van az 
anyagi forrásokra. 
dr. Bognár László: felmerült a kérés az óvónők részéről, hogy egy prioritási sorrend a felvétellel 
kapcsolatban kerüljön megállapításra a mai ülésen. 
 
Karaszek Ágnes: a túljelentkezés miatt ez megoldás lenne, erről a szülők is tájékozódhatnának. 
 
Szabó Zsófia: 5 gyermeket érint nálunk, de ha a gyesen lévőket beszámítjuk, akkor 23 gyermekről van szó. 
 
Karaszek Ágnes: Ha nem csökken a létszám, akkor az óvónők szabadságát nem tudják kiadni, ez égető 



probléma, csak pár nap van hátra, amíg el kell dönteni. Az intézménynek működni kell, a pedagógusoknak a 
szabadságot ki kell adni, vagy megoldás lehet, ha nyárra kisegítő személyzetet vehetnek fel. 
 
Sellyei Noémi: Az aljegyzőtől kérdezi, hogy erre van szabályzat? 
 
Dr. Nagy Atilla aljegyző: felsorolja az erre vonatkozó jogszabályt. Az állandó lakcímmel rendelkező 
gyermekeket fel kell venni. 
 
Szabó Zsófia: Az állandó lakcím nagyon fontos, 24 gyermeket érint. 

 
Sellyei Noémi: A népszavazás arról szólt, hogy Nevelek majd Gödhöz tartozik. Ez évekig eltarthat. Nem 
tehetjük meg, hogy az ott élő gyermekeket nem helyezzük el. 
 
Horváth Ferenc: Érthetetlen, hogy most döntöttünk az új óvodalétesítésekről, akkor miért gondolkodunk a 
rangsoron. 
 
Kis-Simon László tag távozik. 
 
Sellyei Noémi: az idő rövidsége indokolja a rangsor felállítását.  
 
Dr. Bognár László: A védőnők bevonásával, az ő véleményük alapján is lehetne dönteni. 
 
Sellyei Noémi: 3 nap erre kevés lesz. 
 
Csányi József: A két óvodát bővíteni kell, és akkor fel lehet venni mindenkit. 
 
Szabó Zsófia: ha a bizottság helyett a testület kimondja a GYES-en lévőkre a délutáni mentesítést, attól még 
nem oldódik meg a probléma, mivel több anyuka jelezte, hogy akkor másnap elhelyezkednek. A probléma 
gyökere nem oldódik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bizottság nem határozatképes, ezért Sellyei Noémi KOB elnök javaslata a az óvodai 
felvétel rangsorának megállapítására a következő: 
1. Gödi illetőségű, 5 évesek 
2. Gödi illetőségű HHH 
3. Gödi illetőségű SNI 
4. Gödi illetőségű, gödi bölcsődéből, (de minél később) átkerültek 
5. Gödi vagy neveleki 4 évesek 
6. Gödi vagy neveleki illetőségűek, dolgozó szülőkkel 
7. Gödi vagy neveleki 3 évesek 
8. Egyéb jelentkezők  
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
Sellyei Noémi         Szokolainé Obermayer Éva 
       elnök                   jegyzőkönyvvezető 
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