JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának ülése,
2010. november 18-án, 900 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket, a hivatal
dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
( zárt ülés)
2. Javaslat az év legjobb sportolója díjra
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
3. Javaslat a bizottság 2011. évi munkatervére
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
4. Kincsem Óvoda Minőségirányítási Programja
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
5.

Kincsem Óvoda házirendje
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

6. Kincsem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
7. Kincsem Óvoda beszámolója a 2009-2010. évi nevelési év munkájáról
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
8. Óvodák ünnepi nyitva tartása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
9. Sportrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
10. 2011-2014. évi önkormányzati gazdasági program, oktatást érintő részének
áttekintése
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

11. Magánóvodák támogatási megállapodás (módosítás)
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
12. Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde – közoktatási
megállapodás megkötése (Búzaszem Ökumenikus Iskola támogatása)
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
13. TÁMOP 3.1.4 zárásával kapcsolatos kérések
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
14. Egyebek
Az Egyebek napirendi pont:
•

Búzaszem Futófesztivál szakmai-és pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

•

Maximális csoport- és osztálylétszámok az oktatási intézményekben
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

•

Kincsem Óvoda 2010-2011-es nevelési év munkaterve
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

•

Huzella Tivadar Általános Iskola 2011/2012 tanévi beruházási igényei
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

•

Maximális csoport-és osztálylétszámok az oktatási intézményekben
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

A bizottság leveszi napirendről a 2. napirendi pontot – Javaslat az év legjobb sportolója díjra,
valamint a 9. napirendi pontot – Sportrendelet módosítása (GSE finanszírozás)
A bizottság a napirendi pontokat – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.
Farkas Márton: Jelzi a bizottságnak, hogy a Dunakanyar Sport Akadémia 40.000 Ft
támogatást kér az önkormányzattól.
dr. Bognár László: Javasolja a bizottságnak, hogy ne kerüljön napirendre a Dunakanyar Sport
Akadémia támogatási kérelme, mivel az önkormányzat jövő évi költségvetése még nem
készült el.
dr. Nagy Atilla: A sport feladat finanszírozást erősíteni kell.? Az idei költségvetésben 7 keret
volt erre a célra elkülönítve. A jövőévi költségvetés kapcsán még nem dőlt el, hogy a 7
sportfeladatra elkülönített keret megmarad-e.
dr. Bognár László: A Gödi Sportegyesület valószínűleg egyszeri 18 millió Ft-os támogatást
fog kapni a jövőévben. Elmondja, hogy a sportbizottság nem kap külön keretet. A civil
szervezeteknek nyújtott támogatások megmaradnak.

Rábai Zita: A következő bizottsági ülésre kéri az Inside televízió és az önkormányzat között
megkötött szerződés megtekintését.
dr. Bognár László: A következő ülésen minden bizottsági tag megtekintheti az Inside televízió
szerződését.
Hlavács Judit megérkezett.
Rábai Zita: A megjelent vendégekre való tekintettel kéri, hogy a zárt ülés keretében
tárgyalandó Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat elbírálása című
napirendi pontot, az utolsó napirendi pontként tárgyalja a bizottság.
A javaslatot a bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok tárgyalása:
3. napirendi pont tárgyalása: Javaslat a bizottság 2011. évi munkatervére
dr. Bognár László: Kéri a tagokat, hogy határozzák meg és mondják el véleményüket a
következő évi bizottsági munkatervről.
dr. Bognár László: Kéri a tagokat, hogy a munkatervre vonatkozó javaslataikat írásban
küldjék meg. A javaslatok egységes szerkezetbe foglalva kerülnek majd a bizottság elé.
Farkas Márton: Kérdése, hogy a Sport Bizottság munkatervét is bele kell-e építeni a
munkatervbe?
dr. Bognár László: Az oktatási és sport bizottság összevonása miatt, természetesen a Sport
Bizottság feladatait is be kell építeni a jelenlegi bizottság munkatervébe.
dr. Nagy Atilla: Kéri, hogy a bizottság munkarendjébe kerüljön bele az óvodai és az iskolai
felvételi körzethatárok kijelölése.
Rábai Zita: Kéri, hogy a bizottsági ülések időpontja kiszámítható legyen. Kéri, hogy az ülések
időpontja délelőtt 8- 9 órakor, előre ütemezettek legyenek.
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a mai ülés időpontját Rábai Zita kérte.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a délelőtt fél 9 előtti időpont számára nem megfelelő.
dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottsági ülések csütörtökönként, reggel fél 9-kor
legyenek megtartva.
Kis-Simon László: A bizottság kihelyezett üléseire készüljön koncepció.
dr. Bognár László: Javasolja, hogy az intézmények éves beszámolójának elfogadásakor
tartson a bizottság az intézményekben kihelyezett üléseket.

dr. Nagy Atilla: Abban az esetben javasolja kihelyezett ülés tartását, mikor az
intézményekhez kötődő napirendet tárgyal a bizottság.
A Búzaszem Általános Iskolát kérdezi, hogy kihelyezett ülés tartását engedélyezi-e?
Szanyi István a Búzaszem Általános Iskola igazgatója: A kihelyezett ülés tartását engedélyezi.
4. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda Minőségirányítási programja
dr. Bognár László: Elmondja, hogy testvérvárosi látogatása miatt megbízta Kis-Simon László
bizottsági tagot, hogy a Kincsem Óvoda által beküldött anyagokat, az óvoda
minőségirányítási programját nézze át, véleményezze és azt terjessze a bizottság elé.
Kis-Simon László: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda minőségirányítási programját átnézte.
Az óvoda által leadott minőségirányítási program tökéletes, mindenre kiterjedő, megalapozott
és átgondolt.
A Kincsem Óvoda házirend egyértelmű, egyenesen meghatározott követelményeket
tartalmaz.
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata egyértelmű, gratulál az óvoda vezetőjének.
Farkas Márton: Elmondja, hogy elolvasta a Kincsem Óvoda által beküldött tanulmányokat. A
dokumentumok részletesek.
A Kincsem Óvoda a 2009-2010-es nevelési év munkájának beszámolójával kapcsolatos
kérdése, hogy a 2010-es tanévben 124 fő tanköteles gyermek közül 103 fő kezdte meg
tanulmányit. 21 fő gyermek, aki ugyan tanköteles nem kezdte meg tanulmányit a nevelési
tanácsadó javaslatára. Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy számban maradtak a
gyermekek az óvodában?
Szabó Zsófia: A dokumentumok elkészítése nagyon hosszú munka eredménye volt. Egyre
nagyobb számban divat a szülök körében, hogy az óvodában tartsák a gyermekeket. Nevelési
tanácsadóhoz küldik a gyermekeket, de a végső döntés a szülő kezében van, amennyiben a
szülő szeretné az óvodában tartani a gyermeket , úgy az óvoda nem tehet semmit.
Farkas Márton: Emiatt 21 gyermek terheli a Kincsem Óvoda létszám növekedését. Ezeknek a
gyermekeknek az iskolában lenne a helyük. Az elhelyezésük gondot okoz.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy a közoktatási törvény változni fog, nem lesz annyira
kiszolgáltatott intézmény a közoktatás. Az intézményeknek több szakmai beleszólásuk lesz.
Hlavács Judit: Amíg a törvény felhatalmazza s szülőt, hogy ilyen mértékű beleszólása legyen,
addig az óvoda nem tehet semmit.
Kis-Simon László: A készülő közoktatási törvénytervezet értelmében a közoktatási
intézményeknek nagyobb szakmai beleszólásuk lesz a dolgokba.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a minőségirányítási program elkészítése törvényi kötelezettség,
vagy az intézmény pluszban vállalta az elkészítését.
Szabó Zsófia: A minőségirányítási program elkészítése kötelező az intézmény számára. A
program bevárási vizsga alapján készül, olyan dolgozók bevonásával, akik szakmai segítséget

tudtak nyújtani. Az óvoda 2009. szeptember 1-től új nevelési programmal dolgozik. Az új
nevelési programban meghatározott elvekhez igazította az intézmény a minőségirányítási
programot.
dr. Bognár László: A Minőségirányítási programot átnézte és jóváhagyta az intézmény
alkalmazotti közössége, valamint a szülői szervezet. Javasolja a bizottságnak a Kincsem
Óvoda Minőségirányítási Programjának elfogadását.
1/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Kincsem
Óvoda Minőségirányítási Programját.
Felelős: dr. Bognár László elnök
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogta a határozatot.
5. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda Házirendje
dr. Bognár László: Kis-Simon László az előbbiekben tájékoztatta a bizottságot a Kincsem
Óvoda házirendjéről. Javasolja elfogadni a Kincsem Óvoda házirendjét.
2/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Kincsem
Óvoda Házirendjét.
Felelős: dr. Bognár László elnök
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
6. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Kis-Simon László: A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítését törvény szabályozza.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda minden dokumentuma az új nevelési
programhoz van igazítva.
dr. Bognár László: Javasolja elfogadni a Kincsem Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
3/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Kincsem
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: dr. Bognár László elnök
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

7. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda beszámolója a nevelési munkáról.
Kis-Simon László: Elmondja, hogy látszik a dokumentumok közötti koherencia, valamint az
hogy egységben gondolkoznak.
dr. Bognár László: Javasolja elfogadni a Kincsem Óvoda beszámolóját a nevelési munkáról.
4/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Kincsem
Óvoda 2009-2010-es nevelési évre szóló munkatervét.
Felelős: dr. Bognár László elnök
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Egyebek napirendi pont tárgyalása:
Kincsem Óvoda munkaterve a 2010-2011-es nevelési évre
dr. Bognár László: A Kincsem Óvoda 2010-2011-es nevelési év munkatervét a nevelőtestület
2010. augusztusában elfogadta.
Kis-Simon László: Elmondja, hogy nagyon pozitívnak tartja, hogy az óvónők részéről, hogy
a gyermeknek külső helyszíneken szerveznek programokat, szabadnapjukat nem sajnálva.
Elfogadásra javasolja a Kincsem Óvoda munkatervét.

5/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Kincsem
Óvoda 2010-2011-es nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Felelős: dr. Bognár László

Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
8. napirendi pont tárgyalása: Óvodák Ünnepi nyilvántartása:
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda mellett a Kastély Központi Óvoda is
kérelmet nyújt be, annak érdekében, hogy az óvoda dolgozói 2010. december 27-e és 2010.
december 31-e között rendes éves szabadságukat kivehessék.
Farkas Márton: Támogatja az óvodák kérelmét. Az ügyeletet városi szinten kell megoldani.
Kérdése, hogy igénylik-e a szülök az óvodai ügyeletet? Amennyiben nincs igény az ügyeletre
az óvodák zárva tartását meg lehet oldani. Javasolja, hogy a két ünnep közötti időszakot
szabadságként kivehessék az óvodák dolgozói.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy az óvodásoknak az étkezését is meg kell oldani 2010.
december 27-e és 2010. december 30-e között. Az iskolai konyhák nem dolgoznak, így az
óvodák ellátását nem tudják megoldani.
dr. Bognár László: Az óvodások étkezése megoldható.
Kis-Simon László: Törvényi előírás, az óvodai ügyelet biztosítása. Melegétel biztosítása
azonban nem kötelező.
Szabó Zsófia: Az óvoda a gyermekekért van, semmilyen módon sem szeretnék távol tartani a
gyermekeket az óvodától. Az óvodának nincs év közben szünete, egész évben nyitva vannak.
Ügyelet biztosítása az óvoda számára azt jelenti, hogy az egész épületet fel kell fűteni.
Minden gyermeknek jár a melegétkezés. Az ügyeletet a szülők legalább 50%-a kérné. Kéri,
hogy amennyiben az óvodában ügyeletet kell biztosítani a bizottság határozza meg a
nyitvatartási módot.
dr. Bognár László: Javasolja, hogy a két ünnep közötti időszakban, minden évben legyen
óvodai ügyelet, mely a Kincsem Óvoda és a Kastély Központi Óvoda között kerül
megosztásra. Az előbbiekben említett óvodák nyilatkozatát várja az ügyeleti rend
felosztásáról.
Farkas Márton: Kérdése, hogy a korábbi években mi volt a gyakorlat?
Szabó Zsófia: A korábbi években az óvoda 2-3 munkanapra zárt be. Az elmúlt 3 évben a 2-3
napos óvodabezárást a fenntartó engedélyezte.
Hlavács Judit: Ebben az évben 5 munkanapról van szó, ezért valószínűnek tartja, hogy sok
szülő meg a két ünnep közötti időszakban dolgozni. Véleménye szerint az ügyeletet meg kell
oldani. A TÁMOP 3.1.4-es projekt miatt is több alakalommal kérte az óvoda a szülőket, hogy
lehetőség szerint ne hozzák gyermeküket az intézménybe. Erről a bezárásról természetesen az
óvoda nem tehet.

dr. Nagy Atilla: Az óvodákban nincs szünidő, ezért rugalmasan kell felmérni a helyzetet. A
gyermekek magánóvodákban való elhelyezése kockázatot jelent??? Javasolja, hogy az iskolai
őszi szünet időszakában összevont csoportok működjenek az óvodákban, így a dolgozóknak
lehetőségük van kivenni éves szabadságukat. A családi napközikkel, illetve a játszóházakkal
lehet tárgyalni, hogy ilyen esetekben átvegyék az ügyeletben maradó gyermekeket. Az
óvodapedagógusoknak is jár a szabadság.
Szabó Zsófia: A magas csoportlétszám miatt nyáron is gondot okoz a csoportösszevonás, így
a szabadságok kivétele is. Településpolitikai döntés meghozatala szükséges.
dr. Pintér György alpolgármester megérkezett.
dr. Bognár László: Tájékoztatja alpolgármester urat az eddig elhangzottakról.
Farkas Márton: Kérdése, hogy a szülők részéről van-e igény az óvodai ügyeltre?
Stetina Mónika: A Kastély Központi Óvoda dolgozói szeretnék a két ünnep közötti, összesen
két napot kivenni. Az előző években nem merült fel az ügyelet szükségessége. Az ügyeleti
igény felmérésének ötletét elveti. Tömegesen jelentkeznének az ügyeletet igénylő szülők
indokolatlan esetekben is.
dr. Bognár László: Az előző években mindkét óvoda zárva tarthatott, nem volt igény ügyelet
biztosítására.
dr. Pintér György: Az óvodák év közben tartanak nevelésmentes napokat. A szülőknek
toleránsak és az ilyen esetekben megoldják a gyermekük elhelyezését. A pedagógusoknak is
szükségük van a pihenésre, a szabadságukat ki kell adni. A takarékossági szempont is
figyelembe kell venni.
Szabó Zsófia: Valóban van év közben nevelésmentes nap, de igyekszik ezeket a napokat
olyan időpontban megoldani, hogy a gyermekeket ne kelljen hazavinni. Kéri a bizottságot,
hogy engedélyezze a Kincsem Óvodának, hogy a két ünnep között lévő 5 munkanapot, éves
szabadságukból kivehessék.
dr. Pintér György: Javasolja az intézmények bezárását.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a magánóvodák nyitvatartanak-e az említett időszakban. A szülő a
gyermekét a magánóvodában el tudja helyezni. Ez segítséget jelent azok számára, akiknek
nincs más megoldásuk.
Czadró József: A szülő aktívabban vegyen részt a gyermek nevelésében, a felelősséget ne
hárítsa át az óvodákra.
dr. Nagy Atilla: A krízishelyzetben rugalmas elhelyezési módot fognak keresni.
dr. Pintér György: A két ünnep közti szabadság kiadását engedélyezi.
Rábai Zita: Produktív megoldást kell találni a problémára.

6/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2010. december 27-e
és 2010. december 31-e között engedélyezi a Kincsem Óvoda, illetve a Kastély Központi
Óvoda számára, hogy rendes éves szabadságukat kivehessék. Felkéri jegyző urat, hogy
kivételes esetekben szervezze meg az óvodai ügyeletet.
Felelős: dr. Bognár László elnök, dr. Szinay József jegyző
Határidő: 2010. december 27.
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
10. napirendi pont tárgyalása: 2011-2014. évi önkormányzati gazdasági program,
oktatást érintő részének áttekintése
dr. Bognár László: Ismerteti dr. Nagy Atilla aljegyző által készített 2011-2014-es évre
vonatkozó gazdasági program közoktatást érintő részét.
dr. Nagy Atilla: A program az önkormányzati ciklushoz igazodik. A Beruházási Osztály is
kérte, hogy készüljön gazdasági program tervezet, vagy demográfia. A demográfia a várható
növekedési adatokat tartalmazza. A demográfia elkészítése során az 1900.évi referenciából
indult ki, a 0 évesektől – 17 éves korosztályig nézve. Általánosságban egyenletes növekedés
figyelhető meg. Figyelembe vette a sződ-neveli gyermekek létszámát is. Az önkormányzati
fenntartású iskolákba közel 70 sződ-neveleki gyermek tanul, az önkormányzati fenntartású
óvodákba közel 40 gyermek jár. Gödön nagyon kevés olyan gyermek van, aki nem Gödön jár
óvodába, illetve iskolába. Összefoglalva a folyamatos létszámnövekedés oda vezethet, hogy
az óvodák a továbbiakban is zsúfoltak maradnak, a megépülő Fácán óvoda (Rákóczi út)
mellett is. 2014-ig legalább további 4 csoport létrehozása válik szükségessé. Elmondja, hogy a
törvényi előírás lehetővé teszi az óvodákban, csoportonként még egy férőhely biztosítását. A
plusz egy férőhely biztosítását, azonban szeretnék elkerülni.
dr. Pintér György: Kéri az előterjesztőt, hogy az anyagot a későbbiekben jobban dolgozza ki.
A választások után gazdasági programot kell elfogadnia az önkormányzatnak, mely 4 évre
szól. Kéri a bizottságot, hogy próbálja meghatározni, a gazdasági programban mind a
kulturális feladatokat, mind a sport feladatokat.
Rábai Zita: A gazdasági program elkészítését hasznosnak tartja, iránymutatást kap az
önkormányzat. Kéri, hogy a gazdasági program mellé készüljön összesítés, valamint
intézkedési terv. Az gazdasági programban szerepel, hogy 2014-ig 100 óvodai férőhelyre van
szükség, emellett az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is tartalmaznia kell.
dr. Pintér György: Javasolja, hogy az intézmények esetében a beruházások mellett
költségigények is kerüljenek meghatározásra.
dr. Bognár László: A bizottság konkrét célokkal meghatározott tanulmányt készítsen az
intézményeket érintő kérdésekben. A tanulmány elkészítésével Rábai Zitát és Hlavács
Juditot, dr. Nagy Atilla aljegyzőt, valamint az intézményvezetőket bízza meg.

dr. Bognár László: Megköszöni a bizottsági tagok segítségét a tanulmány elkészítésében.
11. napirendi pont tárgyalása: Javaslatok a Magánóvodák Támogatási megállapodására
(módosítás):
Az előterjesztés a 2011. évre szóló támogatást tartalmazza. A „pufferóvodai” program
meghosszabbítása 10.0000.-Ft-os többletet jelent az önkormányzatnak. Amennyiben a
bizottság úgy dönt a következő ülésre kiszámolja, hogy az önkormányzatnak mennyibe kerül
a magánóvodák támogatás, abban az esetben, ha a szülőktől 10.0000.-Ft-os önerőt kérnek.
Olyan szülők esetében, ahol csak az egyik szülő dolgozik, a gyermeket azonban óvodába jár,
a szülőktől 20.000.-Ft-os önerőt kérne. Elmondja, hogy egységes támogatási rendszer
kialakítását tervezte. Az egységes támogatási rendszer kialakítása pénzügyileg nem kedvező.
Településpolitika állásfoglalást kér.
Hlavács Judit: A gyermekeket mindenképpen el kell helyezni. Gödön új magánóvodák nyíltak
, érdemes lenne felvenni velük a kapcsolatot. Elképzelhetőnek tartja, hogy az újonnan nyílt
magánóvodák kevesebb térítés ellenében is fogadnák az önkormányzati óvodákba férőhely
híján fel nem vett gyermekeket.
dr. Bognár László: Javasolja egységes támogatási rendszer kidolgozását, valamint a
magánóvodák megversenyeztetését.
Farkas Márton: Egyetért az egységes támogatási rendszer kidolgozásával. Kérdése, hogy a
Fácán óvoda mikor készül el.
dr. Nagy Atilla: A Fácán óvoda műszaki átadása májusban várható. Az óvoda legkorábban
2011. szeptemberében nyílik meg.
Farkas Márton: Az önkormányzat az idei évet figyelembe véve 13 gyermek elhelyezését nem
tudná megoldani, még abban az esetben sem, ha a Fácán óvoda már ebben az évben
üzemelne. Kéri, hogy a következő előterjesztés már konkrét dolgokat tartalmazzon. Javasolja,
hogy egységes támogatási rendszer kerüljön kialakításra.
Sipos Richárd: A magánóvodák megversenyeztetését javasolja. A gyermekelhelyezés
problémája nem oldódik meg a Fácán óvoda megnyitásával. Jelenleg 13 gyermeket nem tudna
az önkormányzat elhelyezni, 3 év múlva azonban ugyanannyi gyermeket nem fog tudni
elhelyezni. A magánóvodák 4.400.-Ft támogatását nem látja indokoltnak. A támogatás
3.200.000 Ft-os kiadás jelent.
Rábai Zita: Elmondja, hogy az előző ciklusban is lehetett látni, hogy az óvodai
elhelyezésekkel gond lesz. Az ötlet már akkoriban felvetődött, hogy azokat a szülőket akiknek
a gyermekit nem tudja az önkormányzat saját óvodáiban elhelyezni annak az önkormányzat
támogatást biztosít. A mai napig 87 gyermeket nem tudott az önkormányzat elhelyezni a
magánóvodák segítsége nélkül. Véleménye szerint nem lehet egységes árat kialakítani.
Mindegyik magánóvoda más, kisebbek-nagyobbak, valamint mások a személyi, illetve tárgyi
feltételek. A magánóvodák éveken keresztül segítették az önkormányzatot. Javasolja, hogy a
magánóvodák a normatívából kapjanak még támogatást.

Hlavács Judit: Az önkormányzatnak szüksége volt a magánóvodák segítségére, a
magánóvodáknak pedig megérte a segítség. Véleménye szerint a magánóvodáknak küzdenie
kell azért, hogy odamenjenek a gyermekek.
dr. Bognár László: A magánóvodákat támogatni kell. Továbbra is javasolja az egységes
támogatási rendszer kialakítását.
Rábai Zita: Kérdése, hogy az önkormányzati fenntartású óvodáknak mennyi pénzt fizet az
önkormányzat?
dr. Nagy Atilla: Az önkormányzat az általa fenntartott óvodáknak kb. 13.000 – 15.000.-Ft-ot
fizet gyermekenként.
dr. Bognár László: Javasolja a napirendi pontot később újratárgyalni. Kéri aljegyző urat, hogy
a javaslatoknak megfelelően dolgozza át az előterjesztést.
7/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága dr. Nagy Atilla
aljegyző úr által beterjesztett „Magánóvodák Támogatási Megállapodása” című napirendi
pontot elnapolja, javasolja egységes rendszer kidolgozását.
Felelős: dr. Bognár László alpolgármester
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
12. napirendi pont tárgyalása: Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde – közoktatási megállapodás megkötése (Búzaszem Ökumenikus Iskola
támogatása)
dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a 2009-es évben volt a legnagyobb a kiegészítő normatíva.
Az idei évben 50.000-55.000 Ft kevesebb normatív támogatást kaptak az egyházi iskolák. Az
egyházi iskolák működésüket tekintve nem olyan költséghatékonyak. Az egyházi iskolák
2011-ben 200.000.-Ft normatív támogatást kapnak, ezért az önkormányzati támogatás nélkül
nehezen tudna boldogulni az intézmény. A 2008-2009. évben is megállapodást kötöttünk az
iskolával és így évente 20.000.-Ft-os/fő/év támogatást fizetett az önkormányzat évente. Ez
összesen tavaly 1.000.000.-Ft-os kiadást jelentett az önkormányzat számára. A szerződésben
kikötés volt, hogy a gyermekek felének gödi lakosnak kell lennie. Ez az összeg felhalmozási
célra nem használható fel. Az önkormányzattól kapott összeg teljes részét a Tesz-nek fizetik
be a bérleti díjat.
Rábai Zita: A támogatást semmi nem indokolja. Az iskolai férőhelyek esetében nincs hiány.
Nem oktatáspolitikai kérdés. Gazdaságpolitikai szempontból nem indokolt a támogatás.

Hlavács Judit: A Búzaszem Általános Iskolába 60 gödi gyermek jár. Az iskola nehéz
helyzetben van. A támogatás összege milliós nagyságrendű, azonban az önkormányzatnak
hosszútávon hasznára válhat az iskola segítése.
Kis-Simon László: Egyetért az előtte szólóval. A Búzaszem Általános Iskola megkönnyíti az
iskoláskorú gyermekek elhelyezését. Javasolja a támogatás megszavazását. A támogatás
értékét 30.000.-Ft/év/gödi illetőségű tanuló szerint javasolja. Hozzáteszi a támogatással az
iskola anyagi helyzete javul, ami segítheti a Búzaszem iskola óvodájának mielőbbi
beindítását. Az óvoda megnyitása az önkormányzatnak segítséget fog jelenteni az óvodáskorú
gyerekek elhelyezésében.
Sipos Richárd: Javasolja a 30.000.-Ft/év/gödi illetőségű tanuló szerinti támogatást. Elmondja,
hogy egy egyházi iskola támogatását nem lehet összehasonlítani a magánóvodák
támogatásával. Az egyházi iskola 30.000.-Ft/év, a magánóvodák 15.000.-Ft/hó támogatást
kapnak.
dr. Bognár László: A Búzaszem iskola támogatását 25.0000 Ft/év/gödi illetőségű tanuló
alapján javasolja.
Farkas Márton: 30.000.-Ft/év/gödi illetőségű tanuló támogatást javasol.
Szanyó István a Géza Fejedelem Református Általános Gödi Tagintézményének igazgatója:
Az intézménybe járó tanulók az előző években a Huzella Általános Iskolától kaptak étkezést.
Az önkormányzat eddig átvállalta az étkezés díját. Ezt a terhet az iskola leveszi az
önkormányzat válláról. Támogatást csak a gödi illetőségű tanulók után kérnek.
Rábai Zita: Javasolja a 30.000.-Ft/év/gödi illetékességű tanuló támogatást.
Határozati Javaslat:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, hogy a
Göd Város Önkormányzata és a Verőcei Református Egyházközség között az utóbbi
fenntartásban álló gödi tagintézmény működése érdekében kötendő közoktatási megállapodás
jöjjön létre egy tanévre, 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31. közötti időszakra.
Javasolja, hogy megállapodás-tervezetben 6. pontjában meghatározott önkormányzati
kiegészítő támogatás mértékét az intézményben ellátott gödi (és sződ-nevelek-dűlői)
lakóhellyel rendelkező gyermek után a tanévre 25.000 Ft legyen.
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a fedezetet az érintett
költségvetésekbe 58 gödi (neveleki) gyermek átlaglétszámmal tervezze be, a 2010. évre eső
részt is a 2011. évhez tervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Szavazati arány: – 2 – igen, – 5 – nem
8/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, hogy a
Göd Város Önkormányzata és a Verőcei Református Egyházközség között az utóbbi
fenntartásban álló gödi tagintézmény működése érdekében kötendő közoktatási megállapodás
jöjjön létre egy tanévre, 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31. közötti időszakra.
Javasolja, hogy megállapodás-tervezetben 6. pontjában meghatározott önkormányzati
kiegészítő támogatás mértékét az intézményben ellátott gödi (és sződ-nevelek-dűlői)
lakóhellyel rendelkező gyermek után a tanévre 30.000 Ft legyen.
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a fedezetet az érintett
költségvetésekbe 58 gödi (neveleki) gyermek átlaglétszámmal tervezze be, a 2010. évre eső
részt is a 2011. évhez tervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
A bizottság – 4 – igen, – 3 – nem szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.
Egyebek napirendi pont:
A Búzaszem Futófesztivál szakmai-és pénzügyi beszámolója
A bizottság – 7 - igen, egyhangú jóváhagyta, hogy a Búzaszem Futófesztivál szakmai-és
pénzügyi beszámolója című napirendi pont következzen.
Rábai Zita: Kéri, hogy támogatás elszámolásakor záradékolt számlákat nyújtsanak be. Ez
biztosítja, hogy az elszámolás szabályos. A számlákra záradékot kér. Valamennyi első eredeti
számlára rá kell vezetni, hogy a számla teljes összegét a bizottság ilyen számú határozata
alapján lett megítélve. Ezt kell hitelesíteni és elszámolni.
Hlavács Judit: Javasolja, hogy utólag ne kérjük, de a továbbiakban az elszámolás az említett
módon történjen.
Sipos Richárd: Két áfás számla van a Penny Marketből.
Rábai Zita: A rendezvényen rengeteg papírhulladék keletkezett. Kérdése, hogy szelektíven
lett-e a hulladék összegyűjtve?
Vasváriné Pálfai Kinga: A hulladékot szelektíven gyűjtötték. Szabó Csaba képviselő
biztosított részükre szelektív hulladékgyűjtő zsákokat.
Márkus Gábor Verőcei Református Egyházközség lelkipásztora: Megköszöni a bizottság
támogatását.
9/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Búzaszem
Alapítvány által szervezet Búzaszem Futófesztivál szakmai-és pénzügyi beszámolója
elfogadja. A következő évi elszámolásoknak a záradékolt számlákat is tartalmaznia kell.

Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző
Határidő: azonnal
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
13. napirendi pont tárgyalása: TÁMOP–3.1.4 zárásával kapcsolatos kérések
Kása Éva: Elmondja, hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázat a projektzárás szakaszába érkezett. Kéri
a bizottságot, hogy az intézményvezetők, a szakmai vezetők és a projektben érintett
munkatársak felé továbbítsa a kérést, hogy a pályázat zárásában aktívan közreműködjenek.
Elmondja, hogy sok esetben a képzések szombati, illetve vasárnapi napokra estek, ezért az ott
résztvevő pedagógusoknak a pályázat költségvetésében elkülönített összegéből helyettesítési
díj kifizetését javasolja. Kéri a bizottságot, hogy személyenként kerüljön elszámolásra és
kifizetésre a helyettesítési díjak.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a kifizetés, minek a terhére történik?
Kása: A helyettesítési díjak fedezete a projekt költségvetésének 54-es költségsorából
fennmaradó összeg terhére történik.
Rábai Zita: A pályázat adatai nyilvánosak, eddig egyszer történt pályázati pénz elszámolása.
Kása Éva: Elmondja, hogy a második elszámolást benyújtása folyamatban van. A képzések
most zárultak le.
Rábai Zita: Kérdése, hogy mennyi elszámolandó összeg marad még?
Kása Éva: Pontosan nem tudja megmondani.
Kis-Simon László: Támogatja a javaslatot. Kérdése, hogy elegendő pénz maradt-e a pályázat
költségvetésében?
Kása Éva: Elmondja, hogy a pedagógusok nem biztos, hogy a helyettesítése díj teljes összegét
meg tudják kapni

10/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a
TÁMOP-3.1.4-es
nevelési-oktatási projektben a projektmenedzsmentnek a hátralévő
feladatok hatékony, az elnyert támogatási összeget nem veszélyeztető és aktív
közreműködésre vonatkozó kérését és egyben kéri az intézményvezetők kontrollt is magában
foglaló, segítő támogatását.
Felelős: dr. Bognár László elnök
Határidő: 2010. december 31.

A bizottság – 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
11/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a TÁMOP-3.1.4-es
nevelési-oktatási projektben megvalósult, nem munkanapra eső képzéseken eltöltött
pihenőidejükre valamennyi intézmény résztvevő pedagógusa helyettesítési díjat kap, melynek
a projektköltségvetésből való elszámolására a második képzési időszak végeztével kerül sor,
személyenként összesített óraszámban, az intézményenkénti helyettesítés 54-es költségsorából
fennmaradó összeg terhére.
Fedezete: a TÁMOP-3.1.4-es projekt 54-es költségsorán szereplő „Helyettesítések
bérköltsége (továbbképzések esetében)”
Felelős: Kása Éva projektmenedzser, pénzügyi munkatárs, pénzügyi asszisztensek
Határidő: 2010. december 10.
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Egyebek napirendi pont tárgyalása:
Maximális csoport-és osztálylétszámok az oktatási intézményekben
dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a Németh László Általános Iskolában idén összesen 3 fő
létszámtúllépés, a Huzella Tivadar Általános Iskolában 47 fő létszámtúllépés jelentkezett. Az
óvodákban is létszámtúllépés történt.
12/2010.(XI.18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérelmet nyújtson be az Oktatási Hivatal felé, a gödi közoktatási
intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének I.
részében meghatározott maximális osztály (csoport) létszámok túllépésének engedélyezésére
a 2010/2011. tanévben az alábbi bontásban:
− a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 alsó
tagozatos osztályánál előállt 3 fő létszámtúllépés,
− a Huzella Tivadar Általános Iskola számára 12 alsó tagozatos osztálynál előállt 47
fő létszámtúllépés,
− a Kincsem Óvoda számára 12 csoportjánál előállt 47 fő létszámtúllépés,
− a Kastély Központi Óvoda 7 csoportjánál előállt 15 fő létszámtúllépés,
− valamint a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény művészeti képzésénél a Néptáncban Előkészítő 1. csoportjánál 6 fő
létszámtúllépés engedélyezése tárgyában.
Felkéri Göd Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az
engedélyezési eljárás megindításához.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József jegyző
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Huzella Tivadar Általános Iskola 2011/2012 tanévi beruházási igényi című napirendi
pontot a bizottság levette a napirendről.

A bizottság ülését zárt ülés keretén belül folytatja.

K.m.f.

Kádár Benigna
jkv.

dr. Bognár László
elnök

