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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. július 9-i 

rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  KOB rendkívüli ülése 
 
 
Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság 4  igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
1./ Óvodai csoportok elhelyezése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
2./ Pélyi Lóránt ügye -  zárt ülés 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Óvodai csoportok elhelyezése 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület a bizottság határozatát a törvényi előírások megváltozása miatt 
nem tudta elfogadni, ezért visszautalta a bizottság elé a napirendi pontot. A változások több 10 mFt-os 
többletköltségeket igényeltek volna. A tűzoltóság szakvéleménye alapján a tetőtér és a konténer nem 
alkalmas óvodai csoportok elhelyezésére.  A konténerre újabb ajánlatot kértek, melyre a tűzoltóság 
ideiglenesen megadja az engedélyt, valamint a tetőtérre vonatkozóan is. Dr. Bognár László 
alpolgármesterrel együtt beszéltek a tűzoltósággal. A szabály alóli felmentést írásban kell kérni, 
alapos indoklással és akkor nagy valószínűséggel megadják az engedélyt, melyre ígéretet kaptak.  Az 
ÁNTSZ szintén ideiglenes engedélyt ad ki.  
 
Csányi József: hol tart jelenleg az ügy? Tudomása szerint új óvoda építéséről döntöttek, mely 
decemberre készülhet el. Addig kellene megoldást találni a gyermekek elhelyezésére.  
 
Farkas Márton: a szülőkkel kellene megbeszélni az ideiglenes nagyobb csoportfelosztást.  
 
Sellyei Noémi: név szerint végignézték a jelentkezőket. A bölcsőde vezetője vissza tud tartani néhány 
gyermeket, felduzzasztották az óvodai csoportlétszámot. Így is maradt 24-28 gyermek mindkét 
területen.  
 
Dr. Bognár László: a polgármester támogatja, hogy minden gyermeket vegyenek fel. A felvétel a 
szülők megélhetését jelenti. A polgármester 5 mFt támogatást ígért az ideiglenes elhelyezéshez.  
 
Nógrádi Gergely megérkezett.  
 
Farkas Márton: az iskola előkészítő is megoldást jelenthet.  
 
Sellyei Noémi: a jogszabály nem tesz lehetőséget az iskolai előkészítő csoportra, vagy óvodás, vagy 
iskolás gyermekről lehet beszélni. Az óvodai csoportokban lehet a felkészítést bizonyos foglalkozás 
keretében belül megoldani. Az iskolai bizonyítványba bejegyezésre kerülne a 9 osztály, mely a 
későbbiekben gondot jelenthet.  
 
Kis-Simon László: van-e lehetőség egy önálló csoport elhelyezésére az iskolában.  
 
Sellyei Noémi: különálló terem nem áll rendelkezésre, szétbontva tudná elhelyezni a gyermekeket.  
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Farkas Márton: véleménye szerint a konténer lehet megoldás.  
 
Sellyei Noémi: a bölcsőde tetőterére vonatkozóan módosítási engedélyt kell megkérni, az alsógödi 
területre a konténer jelent megoldást. Kérte a beruházási osztályt, hogy készítsen költségvetést.  
 
 
Dr. Bognár László: 60 főt tudnának felvenni az iskolába, de önálló tantermet nem tudnak biztosítani. 
Szeptemberig üresek a termek, addig használható. 
 
Nógrádi Gergely: a bölcsőde tetőterme szóba jöhet? 
 
Sellyei Noémi: ma reggel tárgyaltak a tűzoltósággal, és az ideiglenes engedélyt kiadják. Így más nem 
szükséges az átalakítás. 
 
Popele Julianna: az intézmény hasznosítása, a tetőtérben nem óvodai csoport, hanem napközbeni 
ellátást biztosítanának a gyermekek részére 3-6 éves korig. Erre a támogatást nyújtó lehetőséget 
biztosít. A vizesblokk, valamint a konyhai felszerelés bővítésére van szükség.  
 
Dr. Bognár László: a szolgáltatás után nem jár állami normatíva. 
 
Popele Julianna: az átalakítás költsége minimális, de a szülőktől hozzájárulásra van szükség, a kieső 
normatíva miatt.  
 
Nógrádi Gergely: lesz-e óvodai képzés, foglalkozás? 
 
Popele Julianna: igen. 
 
Nógrádi Gergely: van-e számszaki adat, hogy mennyibe kerül ez a megoldás? 
 
Popele Julianna: az összeg várhatóan elenyésző a 30 mFt-hoz képest. 
 
Nógrádi Gergely: mennyi gyermekről van szó? 
 
Sellyei Noémi: a bölcsődében 26 gyermeket tartanak vissza az új óvoda felépítéséig. Ezen felül jön 
szóba a tetőtérben való elhelyezés, melynek az alapterület határt szab. 30 gyermek elhelyezésére van 
lehetőség a tetőtérben. 
 
Joó Istvánné: a bölcsődei jelentkezők közül körülbelül 40 gyermeket nem tudnak felvenni most, majd 
csak az új óvoda beindítását követően. 
 
Nógrádi Gergely: a szülők inkább az állomás mellé szeretnék a gyermekeiket hordani? 
 
Joó Istvánné: a bölcsőde is maximálisan ki van használva. 
 
Nógrádi Gergely: ezek szerint az óvodások javára döntenek a bölcsődésekkel szemben? 
 
Kis-Simon László: a 2-es úton működött egy gyermekmegőrző. Bérelhető-e az ingatlan? 
 
Sellyei Noémi: nem, csak eladásra kínálják.  
 
Karaszek Ernőné: pontosítani szeretné a létszámokat. 28-30 fő között mozog a mostani létszám. 26 
olyan kisgyermek van, akinek nem tud dolgozni a szülője, ha nem veszik fel a gyermeket.  
 
Bártfainé Tímea szülő: a felsőgödi Mackóvárban kihelyezett óvodai részlegben kb. 15 főt lehetne 
felvenni. Szeretnék, hogy nem vegyes csoportokról beszéljenek, hanem nagycsoportos jellege legyen. 
A finanszírozást 
 
Sellyei Noémi: aggályosnak tartja, mert a Béke útról nem tudnának átmenni Felsőgödre, mert a testvér 
esetleg továbbra is a Béke úti oviba jár.  
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Nógrádi Gergely: tudomása szerint 49 az alsógödi 50 pedig a felsőgödi elhelyezendő gyermekek 
száma. Szeptembertől hány gyermekről van szó a felsőgödi oviban. 
 
Felsőgödi óvoda képviselője: 50 kisgyermekről van szó. 
 
Nógrádi Gergely: az 50 főből 30 főt tudnak elhelyezni a bölcsőde tetőterében. A fennmaradó 20 
gyermek a bölcsődében maradna.  
 
Karaszek Ernőné: Alsógödön 29 gyermek van a gyesesek nélkül.  
 
Felsőgödi óvoda képviselője: 23 gyermek van a gyesesek nélkül.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy a bizottság döntsön arról, hogy bölcsődéseket visszatartanak, és 
akkor a gyeseseket el tudják helyezni. Nehéz helyzetben vannak.  
 
Sellyei Noémi: év elején arról nyilatkoztak, hogy minden gyermeket elhelyeznek.  
 
Nógrádi Gergely: nem mindegy, hogy más gyermek kárára, esetünkben a bölcsődések rovására 
helyezik és a gyeses gyermekeket.  
 
Kis-Simon László: a gyeses szülőket értesíteni kellene arról, hogy csak az új óvoda indítása után, 
várhatóan jövő januártól tudják felvenni a gyermeket.  
 
Nógrádi Gergely: alsógödi helyzetet tisztázni kell. 29 gyermek elhelyezése hogyan oldható meg? 
 
Karaszek Ernőné: csak új csoportszoba kialakításával tudnák megoldani.  
 
Nógrádi Gergely: konténer elhelyezésével megoldódhat a gyeses gyermekek elhelyezése.  
 
Sellyei Noémi: az óvodavezető tud képeket mutatni a konténerekről.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a konténer elhelyezésének engedélyezése bizonytalan.  
 
Nógrádi Gergely: vannak olyan települések, ahol működnek ezek a konténerek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: csak speciális konténerről lehet szó, melynek a méreteit jogszabály rögzíti. 
Tudomása szerint a speciális konténer csak megvásárolható.  
 
Nógrádi Gergely: szeptembertől működhet-e a konténer? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: nem, az engedélyezése eljárás bizonytalan.  
 
Dr. Bognár László: a szakhatóságok az ideiglenes engedélyt kiadják. A magánóvodák felajánlották 
segítségüket. Az óvodából visszatartott gyermek vagy óvodába, vagy iskolába járhat, egyéb 
foglalkozás nem jöhet szóba.  
 
Farkas Márton: javaslata, hogy a gyeseseket kérjék meg, hogy a 3 hónapra tartsák otthon a 
gyermekeiket. Így megoldható a gyermekek elhelyezése. Felsőgödön a bölcsőde tetőtere, Alsógödön 
a konténer lenne megoldás. Mindig újabb igény, lehetőség merül fel, melyről később kiderül, hogy 
nem járható. 
 
Felsőgödi óvoda képviselője: van olyan gyesen szülő, akinek most telik le a gyes, nem pedig a 
kistestvérrel van otthon. Ezeket a gyermekeket kötelező felvenni, mert a szülő szeptembertől szeretne 
visszamenni dolgozni.  
 
Farkas Márton: a 29 főben ezek a családok is benne vannak.  
 
Felsőgödi óvoda képviselője: igen.  
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Salamon Tamás: 29 felsős, 23 alsós gyermekről beszélnek. Biztos van olyan szülő, akinek kötelező 
felvenni a gyermekét. Ezekben a létszámokban benne vannak-e ők? 
 
Sellyei Noémi: májusi bizottsági ülésen erről már döntöttek, akkor most miért kell ezt még mindig 
tárgyalni. Ma reggel beszélt a tűzoltókkal, akik az új helyzetnek megfelelően ideiglenes engedélyt 
adnak.  
 
Felsőgödi óvoda képviselője: 22 fő gyeses, 22 bölcsődés, 4 fő tanköteles gyermekről van szó.  
 
Dr. Bognár László: 5mFt támogatásból megoldható a gyermekek elhelyezése. Van-e dunakeszi, 
sződligeti gyermek közöttük? Véleménye szerint őket nem szabad felvenni. A Nevelek-dűlőt 
tudomásul kell venni.  
 
Karaszek Ernőné: 1 dunakeszi jelentkező és 4 most kimenő sződligeti gyermekük van.  
 
Felsőgödi óvoda képviselője: 19 neveleki és sződi jelentkező van.  
 
Bártfainé Tímea: a Mackóvárban fiókóvoda jelleget szeretnének.  
 
Nógrádi Gergely: a Mackóvár jelenleg egy gyermekmegőrző. A Palánta óvodába felvesznek 3 
hónapra gyermeket, de a Mackóvárba 1 évre szeretnék a felvételt.  
 
Bártfainé Tímea: a helyiségek megfelelnek az óvodához, az étkeztetést kell megoldani.  
 
Salamon Tamás: a bölcsőde plusz szolgáltatásra is kapott engedélyt.  
 
Nógrádi Gergely: a konténer 50 gyermeknek nyújt megoldást, a Mackóvár 15 gyermeknek.  
 
Sellyei Noémi: az óvoda alakításának megvannak a jogi feltételei.  
 
Nógrádi Gergely: kérte az aljegyzőt, hogy tájékoztassa bizottságot, mi a feltétele, hogy óvoda 
üzemeljen. 
 
Dr. Nagy Atilla: közoktatási szolgáltatást, pedagógiai program, szakértővel véleményeztetve, 
tornaszoba, egyéb helyiségek megléte. A település jegyzője adja ki a működési engedélyt.  
 
Nógrádi Gergely: valószínű, hogy az aljegyző sem nyilatkozna arról, hogy szeptemberre óvodaként 
működjön az a Mackóvár.  
 
Dr. Nagy Atilla: erre valóban nem ad esélyt.  
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint addig a Mackóvárnak is biztosítják az önkormányzati támogatást, 
amíg az új óvoda nem épül fel.  
 
 
Szünet.  
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a konténer engedélyezése szeptemberre nem lehetséges. Nem a gödi hivatal 
jár el. A Közigazgatási Hivatalt kell felkérni arra, hogy jelöljön ki eljáró hatóságot. A tűzoltóság és az 
ÁNTSZ szakhatóság. Többszörös 30 napos határidővel kell számolni.  
 
Sellyei Noémi: hogyan lehet ezt az eljárást meggyorsítani? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: nincs erre lehetőség. 
 
Dr. Bognár László ügyrendi javaslata: a bizottság rendkívül sokat dolgozott és már korábban is 
döntést hozott az elhelyezésre. A bölcsőde tetőtér és konténer kihelyezéséről kell dönteni. 
Amennyiben az óvodai konténerre nem kapnak engedélyt, akkor más néven működtessék.  
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Kis-Simon László: javasolta, hogy amennyiben a konténeres változat mégsem lehetséges, akkor 
lépjen életbe a gyesen gyermekek elutasítása. Az önkormányzat mindent megtett, amit a lehetőségei 
engedtek. 
 
Felsőgödi óvoda képviselője: ki fogja a szülőket értesíteni? 
 
Dr. Nagy Atilla: az óvodai felvételi bizottság ma fog dönteni, a felállított rangsor alapján. 
 
Nógrádi Gergely: a szakemberek figyelmeztetnek arra, hogy az eljárás során tartsák be a 
jogszabályokat. A gyesen anyuka szívesebben vinné a gyermeket konténerbe, mint sehová. Mi lesz 
abban az esetben, ha konténer sincs? 
 
Popele Julianna: megerősíti az aggályt, akár gyermekmegőrző, akár óvodai csoportot akarnak 
kialakítani, mert nem felel meg a jogszabályoknak. A mostani előírásoknak nem felel meg a konténer 
felállítása. A megfelelő konténer kialakítására nagyon sokat kellene költeni, valóban csak 
megvásárolni lehet a speciális konténert. 
 
Sellyei Noémi: az ügyrendi javaslatról kell dönteni. Javasolta, hogy külön döntsenek a konténerről és a 
tetőtérről.  
Határozati javaslata: a Szivárvány bölcsődében beindítja a rugalmas napközbeni ellátást 30 fő 
részére.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2008.( VII. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

a Szivárvány bölcsődében beindítja a rugalmas napközbeni ellátást 30 fő részére. 
 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök   
 
Joó Istvánné: kérte, hogy a tetőtér megfogalmazása és az átmeneti jelleg szerepeljen a határozatban.  
 
Dr. Nagy Atilla: jelezte, hogy emelet szó szerepeljen.  
 
Sellyei Noémi: rugalmas napközbeni ellátásra kaptak engedélyt.  
 
Joó Istvánné: nem a tetőtérre kapták az engedélyt, ezért kérte, hogy ügyeljenek a meghatározásra.  
 
Sellyei Noémi: az engedélyben nem határozták meg, hogy helyileg hol működtethetik a napközbeni 
ellátást.  
 
Joó Istvánné: a szakmai előírások alapján nem alkalmas a tetőtér.  
 
Sellyei Noémi: a módosításokat szavazásra bocsátotta.  
 
Átmeneti jelleg:  5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal elfogadva.  
 
Felső szint:   5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal elfogadva.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2008.( VII. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
módosítja a 70/2008.(VII. 9). számú határozat az alábbiak szerint:  



 88 
 
 

 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a Szivárvány bölcsőde felső szintjén átmeneti jelleggel beindítja 

a rugalmas napközbeni ellátást 30 fő részére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök  
 
 
Sellyei Noémi: az alsógödi gyermekeket hol helyezzék el? 
 
Dr. Bognár László: a bizottság felhatalmazást kapott a döntésre. El kell kezdeni a konténer felépítését, 
és ha nem engedélyezhető, akkor a magánóvodákat kell igénybe venni.  
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint el kell kezdeni a konténer felállítását a szakemberek jelzése 
ellenére, de mellette más megoldást is találni kell. Mennyi konténerről kell dönteni, és kit hová 
helyeznek el? 
 
Sellyei Noémi: az óvodai felvételi bizottság dönt a gyermekek felvételéről.  
 
Dr. Nagy Atilla: 102 jelentkező van.  
 
Nógrádi Gergely: arról volt szó, hogy nem tartanak vissza senkit, és mindenkit felvesznek.  
 
Karaszek Ernőné: a fennmaradó létszám 3 csoportot jelent.  
 
Dr. Bognár László: a magánóvodák jelzése alapján a Waldorf 15 fő 13.000 Ft/fő, a Palánta 16 
gyermeket tud felvenni, 34.000.-Ft/fő térítési díjjal. A Mackóvár is jelezte, hogy 16 szabad kapacitása.  
 
Joó Istvánné: 15 gyermeket tud nyugodt szívvel vállalni, hogy nem károsodnak a bölcsődei 
jelentkezők sem.  
 
Salamon Tamás: kiszámolta a magánóvodák részére nyújtandó támogatás összegét, mely több mint 
10 mFt.  
 
Csányi József az intézményvezetők ismerik a szülőket. Az óvodai felvételi bizottság ülésén derül ki a 
pontos létszám. Véleménye szerint 3 hónapot ki kell bírniuk a szülőknek.  
 
Salamon Tamás: vállalják fel a konténert, esetleges büntetéssel. 
 
Popele Julianna: 50 fős konténer felállítása 4,5 mFt, plusz a kialakítás majdnem ugyanannyiba kerül.  
 
Sellyei Noémi: olyan ajánlattal rendelkezik, mely az elhangzottól sokkal kedvezőbb. A speciális 
igényeket kell pluszban megfizetni. A konténer modulokból áll, öltőző, mosdó, csoportszobából áll, 
melyből 2 darabra van szükség. Amennyiben többet szállítanak ki, a szerelési költség nem növekszik. 
A havi bérleti díj 3.000.-Ft/nap/modul.  
 
Karaszek Ernőné: a konténer vásárlása kb. 10 mFt, az önkormányzat támogatása a magánóvodák 
felé 8,5 mFt. Véleménye szerint önkormányzati intézményben kell gondolkodni, mely után az állami 
normatíva igényelhető. 
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint meg kell szavazni a konténert.  
 
Kollárné Resch Edit: felhívta a figyelmet arra, hogy az óvoda udvarán nincs elegendő hely a két 
konténer felállítására.  
 
Dr. Nagy Atilla: egy belépő, öltöző elegendő-e a két csoportszobához? 
 
Karaszek Ernőné: a jelenlegi helyzet sem kedvező? 
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Bertáné Tarjányi Judit: a vizesblokkból lehet kevesebb.  
 
Nógrádi Gergely: az a kérdés, hogy a gyeses gyermekeket felvegyék-e? 
 
Karaszek Ernőné: a szülők egy külön nagycsoport kialakítását kérték. Csak két szülő jelezte, hogy az 
úgynevezett iskola előkészítőt igényelne.  
 
Csányi József: gyorsszerkezetes házat gyorsabban és olcsóbban fel tudnak állítani.  
 
Sellyei Noémi: nincs 3 hónap a felépítésre.  
 
Nógrádi Gergely: a konténer felállítását el kell indítani. A magánóvodák támogatására további fedezet 
szükséges.  
 
 
Szünet.  
 
 
Sellyei Noémi: mi van abban az esetben, ha szeptembertől nem működhet a konténer?  
 
Nógrádi Gergely: ha nincs konténer, nem tudják a gyeses gyerekeket elhelyezni. Fontos, hogy a 
szülőket megfelelően tájékoztassák. Utolsó lehetőségként 50 %-ban támogassák a szülőket a 
magánóvodai elhelyezésben.  
 
Dr. Bognár László: a Fehérkereszt Alapítványt is érdemes megkeresni az ellátásra vonatkozóan.  
 
Nógrádi Gergely határozati javaslata: Göd Város Önkormányzata 6 hónapon belül új óvodát épít, 
elindítja a konténer projektet, így minden gyermek felvételt nyer. Ha nem működik a konténer projekt, 
akkor az önkormányzat vállalja, hogy a magánóvodákban helyet biztosít a gyeses gyerekek részére, 
melyhez 50 %-os támogatást biztosít.  
 
A gyermekek elhelyezése az alábbiak szerint alakul: 
55 nem gyeses gyermekről van szó. 

30 gyermek tetőtér 
15 gyermek visszatartás 

   8 gyermek magánóvoda  100 % támogatás 
A többi – gyeses gyermek – részére 50 % támogatást nyújtanak.  
 
Ha májusban már tudták volna, hogy nem lehetséges a konténer, akkor másképp döntenek. 
 
Karaszek Ernőné: a magánóvodákban az ő alkalmazottai fognak dolgozni? 
 
Nógrádi Gergely: igen.  
 
Karaszek Ernőné: ki dönti el, hogy kikről lesz szó? 
 
Sellyei Noémi: ma fognak dönteni.  
 
Nógrádi Gergely: külön kell kezelni, ki az, akit kötelező, és ki az, akit fel lehet venni. A magánóvodák 
valóban tudnak helyet biztosítani? 
 
Dr. Bognár László: a Waldorf és a Palánta óvoda írásban nyilatkozott.  
 
Nógrádi Gergely kiegészítette határozati javaslatát: a kötelezően felveendő gyermekek után 100 %-os 
önkormányzati támogatást biztosítanak az új óvoda megnyitásáig.  
 
Karaszek Ernőné: nem beszéltek a csoportlétszámokról. Jelenleg 28-31 fő között mozog a 
csoportlétszáma. A felsőgödi óvoda is maximális csoportlétszámmal működik-e? A 25 fős 
csoportlétszámot maximum 30 főre lehet felduzzasztani.  
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Dr. Nagy Atilla: ehhez fenntartói döntés szükséges.  
 
Sellyei Noémi: a maximális csoportlétszám túllépését az átmeneti időszakban kell értelmezni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: javasolta, hogy az új óvoda építéséig csak a gödi és neveleki gyermekek után 
biztosítanak önkormányzati támogatást.  
 
A bizottság 5 igen – egyhangú – határozati javaslattal az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2008.( VII. 9. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
a Képviselő-testület átruházott jogkörében eljárva az alábbiakról döntött:  

 
• Göd Város Önkormányzata 6 hónapon belül új óvodát épít. 
• elindítja a Béke úti óvoda konténer projektet, így minden gyermek felvételt nyer.  
• amennyiben hatósági engedélyek miatt nem működik a konténer projekt, akkor az 

önkormányzat vállalja, hogy a magánóvodákban helyet biztosít a gyermekek részére.  
• a kötelezően felveendő gyermekek után 100 %-os önkormányzati támogatást, 
• a gyesen lévő szülők gyermekei részére 50 %-os támogatást biztosít az új óvoda 

megnyitásáig. 
• az önkormányzati támogatás csak a gödi és neveleki gyermekekre vonatkozik. 
• az 1.sz. Óvoda és a Kastély Központi Óvoda átmeneti jelleggel a maximális 

csoporlétszám túllépését kérvényezi.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Dr. Nagy Atilla: javasolta, hogy az önkormányzat hozza létre az óvodai felvételi bizottságot. 
 
Dr. Bognár László: a szülők képviselői is részt vesznek a felvételi bizottságban. 
 
 
2./ Pélyi Lóránt ügye 
A bizottság a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
Dr. Bognár László: tájékoztatta a bizottságot az augusztus 20-i programokról.  
 
Farkas Márton: valóban szükség van-e a tűzijátékra? 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

Sellyei Noémi       Szaszovszky Olga 
       elnök                    jegyzőkönyvvezető 
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