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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.
október 6-án, 8.30 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, dr. Pintér György alpolgármester urat, az
intézmények vezetőit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.
A bizottság határozatképes – 7 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt.
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat, valamint azok sorrendjét.

Tervezetet Napirendi Pont:
1. Kastély Óvoda 2010/2011. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
2. Kincsem Óvoda 2010/2011. éves beszámolója
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
3. Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. beszámolója, nyári ügyelet
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
4. Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskola beszámolója, tanévzárótanévnyitó értekezlete, tantárgyfelosztása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
5. Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskola, Németh László
Általános Iskola és AMI. osztálylétszám túllépése
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
6. Németh László Általános Iskola és AMI. 2010/2011. beszámolója
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
7. Az alapfokú művészetoktatás finanszírozási kérdései
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
8. Családi Napközi kialakítási és fejlesztési támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
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9. Egyebek
•

2011/2012. évi ünnepségek tervezete
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

•

Kincsem Óvoda támogatás elszámolása
Előterjesztő: dr. Bognár László alpolgármester

•

Önkormányzati fenntartású óvodák ünnepi nyitvatartása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

•

Kossuth tér átnevezése
Előterjesztő: Rábai Zita képviselő

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Kastély Óvoda 2010/2011. évi beszámolója

Hlavács Judit: Kérdése, hogy a pedagógusok továbbképzésére nincs központi keret? Ez azt
jelenti, hogy az óvoda maga fizeti a pedagógusok továbbképzését?
Karaszek Ernőné: Eddig valóban így ment, de már van rá központi keret.
Hlavács Judit: milyen az új óvoda hogyan érzik magukat a gyermekek, illetve a szülők?
Karaszek Ernőné: Pozitív érzéseik vannak az új épülettel kapcsolatban, azonban az épület
féltése erősebb. Most derül ki igazán, hogy mit jelent az, hogy az óvoda integrált. Az új
óvodában 21 fős csoportok vannak. Egy fő óvonő igen kevés, az óvonők között van akinek
fejlesztőpedagogús végzettsége van. A gyermekek vadócok, sok esetben a szülőkkel is gond
van. A szülőknek el szokta mondani, hogy ez egy 200 millió forintos beruházás volt ami nem
csak EU-s pénzből került kifizetésre, hanem az Ő pénzük is benne van. A szülők magatartása
hagy maga után némi kívánnivalót. Ezzel folyamatosan küzdenek. A létszám folyamatosan
emelkedik, ez hamarosan papíron is meg jelenni. Van, hogy egy szülőtől 2 gyermek érkezik
az óvodába. Az óvodában 3 évig nem lesz felvétel. Jelenleg 2009. korosztályú gyermekek
állnak sorban, akik most bölcsödében vannak. Az óvoda alapító okirata szerint több
gyermeket nem vehet fel az intézmény. Az alapító okirat módosításra kerül. A szülőkkel
folyamatosan küzdenek, hogy a biciklijüket ne támasszák a kerítésnek, illetve az óvoda
falának. A gazdasági bejáratot sok esetben nem lehet használni, mert a biciklivel elállják az
utat. Maga az épület nagyon szép. A kollégák munkakedve töretlen.
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Kis-Simon László: A nevelési programban olvasta, hogy a kompetencia alapú neveléssel
kapcsolatban a mentori segítség elmaradt. Hogyan lehetséges ez? A mentor szerződésben állt,
segítenie kellett volna a program megvalósításában. Az óvoda dolgát ezáltal megnehezítette.
Karaszek Ernőné: A mentor tartott továbbképzést, de az sokat nem segítette.
Kis-Simon László: Mennyi beleszólása van az óvodának abba, hogy ki legyen a mentor, nincs
következménye a kijelölő felé hogy nem látja el a feladatot.
Karaszek Ernőné: Kis-Kása Éva többet tudott volna erről mondani.
Kis-Simon László: Szakmai és emberi szempontból hogyan ítéli meg az új kollégákat?
Karaszek Ernőné: Több jelentkező visszalépet, amikor szembesült a rá váró feladattal. A
jelenlegi kollégák maximálisan megfelelnek. Szakmailag is megfelelnek, sokat olvasnak az
integrált neveléssel kapcsolatban. A Pedagógia Szakszolgálattal kölcsönösen jó kapcsolat
alakult ki. Az integrált nevelést igénylő szülőktől a szükséges szakvéleményeket a mai napig
nem tudták bekérni. Az óvoda, így nem tud normatívát igényelni. 6 integrált nevelést igénylő
gyermek van az óvodában, de egyiknek sincs szakvéleménye. Egy gyermeknek van
szakvéleménye, azonban hibásan lett kiállítva. A másik gyermek szakvéleményét meg kell
újítani. 3 gyermeknek semmilyen szakvéleménye nincsen.
Hlavács Judit: A bizottság a diagnózist megállapította?
Karaszek Ernőné: Mindenki tudja, hogy normatív jelentési időszak van. Valószínűleg az
óvoda ezekre a gyermekekre nem tudja lehívni az első féléves normatívát. Személyesen
beszélt a szakértő bizottságokkal. A bizottság azt mondta írjon be valamint, ilyet ő nem tehet.
Kis-Simon László: A statisztikák alapján 67 iskoláskorú gyermek volt, ebből 5 gyermek
esetében kell, hogy maradjon plusz egy évet. 9 szülő kérte, hogy további egy évig maradjon a
gyermeke az óvodában.
Karaszek Ernőné: Abban az esetben, ha a szülő kéri a gyermek óvodában tartását az
intézmény köteles tovább foglalkoztatni.
Kis-Simon László: Ezt túlzásnak tartja.
Lenkei György képviselő megérkezett.
Karaszek Ernőné: A törvény engedélyezi.
Kis-Simon László: Az intézményt fenntartó önkormányzat nem mondhatja, hogy helyhiány
miatt nem foglalkoztatja tovább azokat az iskoláskorú gyermekeket, akiknél a nevelési
tanácsadó nem tartja indokoltnak maradásukat.
Kis-Simon László: Nagyon örül annak, hogy a szakmai munkaközösség két komoly szakmai
gyűjteményt készítettek. A többi kollégának ez szakmai segítség.
Farkas Márton: Mivel indokolják a szülők, hogy a gyermekeiket tovább tartják az óvodában?
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Karaszek Ernőné: A törvénnyel ne mehet szembe az önkormányzat.
Farkas Márton: Az óvoda kihasználtsága nagyon magas. A harmadik életévüket betöltő
gyermekek, mind gödiek?
Karaszek Ernőné: Egy kisgyermek nem gödi, de az ő esetében indokolt az ellátás.
Farkas Márton: Örül annak, hogy az óvoda felhasználja a szülők segítségét. A nevelési és
tanulási célok között az órarendben szerepel a környezetvédelem, a néptánc, színház
látogatás.
Karaszek Ernőné: A néptáncot egyéb nevelési területhez kapcsolják, az óvodai napirendjükbe
külön nem fér bele. A gyermekeknek színházbérlete van. Középső, illetve nagy csoportos
gyermekek járnak színházba. A kicsit a művelődési ház előadásait látogatják.
Farkas Márton: Kérdése, hogy kapnak segítséget a Pedagógiai Szakszolgálattól?
Karaszek Ernőné: Minden év szeptemberében a gyermekorvosok elkészítik a gyermekek
szűrését. Értekezlet keretében az orvosok elmondják, hogy milyen gondok vannak a
gyermekekkel. Az óvodai fejlesztések közül a logopédia és a gyógytestnevelés az óvodai
életbe van építve.
Farkas Márton: A tornaórák megtartására nincs hely?
Karaszek Ernőné: Az óvodának van tornaterme. A tornaterembe órarend szerint mennek be a
gyermekek.

71/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottság ügy dönt, hogy a Kastély Központi Óvoda 2010/2011. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők

A bizottság – 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

2. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda 2010/2011. éves beszámolója
Hlavács Judit: Elmondja, hogy a Kincsem óvoda fűtéskorszerűsítése még mindig nem
megoldott, Javítások voltak már, de a fűtésrendszer teljes cseréje még nem valósult meg.
Köszöni a beszámolót. Az egész beszámolót jónak találja. A Kincsem óvoda pedagógusai
rengeteg továbbképzésen vettek részt. A rossz körülmények ellenére az óvoda nagyon nagy
figyelmet fordít a nevelésre.
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Kis-Simon László: Gratulál a vezetőnek a Mihály Nap-i rendezvényhez. Az informátorok
elmondták, hogy ez egy nagy esemény. A dolgozok egységesen részt vesznek rajta. A
beszámolót alaposnak tartja. Reméli, hogy a fűtéssel kapcsolatos problémák megoldódnak.

72/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott határkörében a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda 2010/2011. tanévi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők
A bizottság - 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont tárgyalása: Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. beszámolója, nyári
ügyelet
Hlavács Judit: A szakszolgálatnak egy fő pedagógusra van szüksége, ez folyamatban van?
Kövendiné Tímár Erzsébet: Az sni-s gyermekek ellátása a szakszolgálat feladata. Szükség
lenne egy nevelési tanácsadó szakemberre. A szakszolgálatban csak neki van ilyen
végzettsége, így ezeket a felméréseket Ő végzi. Megbízás szerződéssel alkalmazz egy
szakértőt. Ez a pénzügyi lehetőségektől függ. Írásban be fogják nyújtani a kérelmüket.
A kérelemmel azért vár, mert még nem tudják, hogy a jövőben a normatívát a szakemberek
után tudják lehívni, vagy az ellátót után.
Hlavács Judit: A bizottság korábban megszavazatott egy fő pszichológus álláshelyet. A
Pénzügyi, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem szavazta meg?
Kövendiné Tímár Erzsébet: A Pénzügyi, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem szavazta
meg, így azt a testület sem tárgyalta.
Hlavács Judit: Az óvodákban szeptember hónapban az 5 évet betöltötteknél vizsgálatokat
végeznek. Kérdése, hogy jelenleg minden korosztályt vizsgálnak?
Kis-Simon László: Az iskolák esetében magas a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek
létszáma. A szakszolgálat beszámolója logikus, aki nem szakember az is megérti a benne
foglaltakat.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a gyógytestnevelő kérdése rendeződött?
Kövendiné Tímár Erzsébet: Az egyik iskolában általában magasabb azoknak a gyermekeknek
a száma, akik gyógytestnevelésre szorulnak, ez szubjektív a kategorizálás. Az általános
iskolák életében nincs mindennapos testnevelés. A vizsgálatok alkalmával lehet látni, hogy a
későbbiek során milyen elváltozások lesznek a gyermeken. Nem a Huzella Tivadar Általános
Iskolával van a gond, hanem a Németh László Általános Iskolában nem megfelelő a szűrés. A
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Németh László Iskolának Pruzsinszky doktornő megbízottja végzi az iskolaorvosi
vizsgálatokat. A gyermekek 40%-val külön kell foglakozni, vagy a napi szintű testnevelés
szükséges.
Rábai Zita: Több gyermek ellátása nem jelent több normatívát?
Kövendiné Tímár Erzsébet: Nem jár több normatíva.
Dr. Bognár László: Kérte, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat az órarendjét küldje meg és az
kerüljön kifüggesztésre a hivatalban? A szakszolgálat az órarendet megküldte. Kérdése, hogy
a hivatalban kifüggesztésre került-e?
Sellyei Noémi: A szakszolgálat órarendje nála megtekinthető.

73/2011.(X.06.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Városi Pedagógiai
Szakszolgálat 2010/2011 tanév beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József jegyző, intézményvezető

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.

74/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott határkörében a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Városi Pedagógiai
Szakszolgálat nyári ügyeleti beosztását utólagosan tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezető

A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. napirendi pont tárgyalása: Huzella Tivadar Általános Iskola-és Két Tanítási Nyelvű
Iskola beszámolója, tanévzáró-tanévnyitó értekezlete,
tantárgyfelosztása
Kis-Simon László: Elmondja, hogy a tanévnyitó ünnepélyen Farkas Mártonnal együtt részt
vettek. Gratulál a tanévnyitó ünnepélyhez, kéri igazgató urat, hogy tolmácsolja gratulációját a
műsor szolgáltatójának. A műsort egy osztály csinálta.
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Az osztálylétszámokkal kapcsolatban elmondja, hogy az iskolában 30 fő alatti osztály nincs.
Ez meglehetősen nehézzé teszi a munkát. Mennyire tudják a kicsiket elhelyezni? Szükséges-e
nagyobb hely? Hogyan segítik a tanítok munkáját?
Horváth Ferenc: Az osztályok átlagosan 30-31 fős létszámokkal működnek. Vannak alsós
osztályok, amik meghaladják meg ezt a létszámot, az iskola megnövekedett érdeklődése
miatt. A törvény alsós osztályok tekintetében 26 fős osztálylétszámot szab meg. Sok esetben
azonban a felső osztály elérésekor az osztályok létszáma 23 főre csökken. Olyan felsős
osztály nincs ami a törvény szerinti megengedett osztálylétszám határát elérné. Az
osztálylétszámok növekedését kezdeményezték, a tantestület beleegyezésével. A törvény
szerinti létszámokkal induló alsó osztályok indítása azt eredményezheti, hogy felső osztályban
az osztályokat a csökkent létszám miatt össze kell vonni.
Kis-Simon László: A beiskolázások száma, a továbbtanulás, a gimnáziumba felvettek száma
megemelkedett. Ez színvonal emelkedést jelent. A kéttannyelvűség hogyan alakul?
Horváth Ferenc: Az első osztályok most államvizsgázták idegen nyelvből, sokan tettek
nyelvvizsgát. Az első időszak problémamentes a szülők megszokták az iskolát. Mindhárom
kéttannyelvű osztályban a szülők elégedettek, nem volt nagy súlyú szülői panasz.
Farkas Márton: Elmondja, hogy az iskola igazgatóját az iskolában nagyon szeretik. Számára
is élmény volt az, ahogy az iskola igazgatója bevezette az iskolába a diákokat. Gratulál neki.
Az iskolába jelentkezett nem gödi gyermekek ügye tisztázódott?
Horváth Ferenc: Az iskolában összesen 2-3 gyermek maradt, aki nem gödi. Azt nem tudja,
hogy hány olyan diák van, aki nem gödi lakos, csak átjelentkezett. Javasolja, hogy valamilyen
módon tegyék rendbe ezt a kérdést. Tudomása van olyan megoldásról, ahol a szülőknek is
bekérik a lakcímkártyáját nem csak a gyermeknek. Valahogy meg kell oldani.
Hlavács Judit: Elolvasta az iskola munkatervét, a munkacsoportok anyagát. Nagyon tetszett,
jónak találta az anyagot. Alaposan végiggondolt mindkét irat. Az iratok végén lévő
diagrammok igazolták az előtte lévő munkatervet, mindenben jóval az átlag felett teljesítettek.
Gratulál. Úgy tudja az ovisuli sorsa bizonytalan, a munkatervbe azonban be van tervezve az
inditása.
Horváth Ferenc: Igen, a munkatervben a zárás is benne van, ez az év lezárásának a része. Az
ovisuli elindításán sokat gondolkodtak, mert ez egy csábereje az iskolának. Sok esetben a
szülő azt hiszi, ha az ovisuliba jár a gyermeke az automatikus felvételt nyert az intézménybe.
Az ovisulinak az iskolai felvételhez semmi köze. A kollégák ragaszkodtak hozzá, hogy legyen
ovisuli. A honlapon meghirdetett tájékoztatóban benne van, hogy az ovisuliba járás nem jelent
felvételt sem a rendes képzésben, sem a kéttannynelvű képzésbe.
Hlavács Judit: Lesz ovisuli?
Horváth Ferenc: Igen, de kevesebb az érdeklődő. Idén csak 60 gyermek jelentkezett.
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75/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Huzella Tivadar Általános-és
Két Tanítási Nyelvű Iskola 2010/2011. tanév tantárgyfelosztását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezető

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

76/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2010/2011. tanévzáró értekezlet,
2011/2012. tanévnyitó értekezet dokumentumát, illetve a 2010/2011. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők

A bizottság - 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot. 2 külön határozatban

5. napirendi pont tárgyalása: Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Németh László Általános Iskola és AMI. osztálylétszám
túllépése

Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy az osztálylétszámokkal kapcsolatban problémák vannak, a
Felsőgödi részen sok a betelepülés. Az iskola létszáma 800 fő, 16 db alsós tanterem van. Az
alsó osztályoknak kisebb tantermei vannak. Probléma, hogy az alsós osztályokban a tanító
nem tud körbemenni. Az alapítvány pénzéből kicseréltette a padokat. Az iskola alapító
okiratában maximumként 825 fő van megjelölve. Elmondja, hogy az intézmény fizika
termének befogadóképessége 60 fő, azonban a kísérletek miatt 30 gyermeket fogad. Az
önkormányzatnak előre kellett volna gondolkodnia. A következő évben nem tud elsősöket
felvenni. Az alsósok osztálylétszáma 29 fő az sni-s gyermekekkel együtt. A felsős osztályok
osztálylétszámai is magasak. Az 1. osztálytól – 7. osztályig nagyon magas a létszám.
Készülni kell a következő évre, sok gyermek lakik Gödön. Az iskola alapító okiratban
szerepelnek az sni-s gyermekek foglalkoztatása is. Az sni-s gyermekekkel együtt az
osztálylétszám 15 fős lehet. 30 fős osztálylétszám mellett nem lehet sni-s gyermekekkel
foglalkozni. A 7. évfolyam 3 osztállyal működik. Úgy gondolja, hogy a Pedagógiai
Szakszolgálattal együtt át kell gondolni, hogy az értelmi fogyatékos, az autista gyermekeket
30 fős osztályba felvegyék-e. Támogatja a sérült gyermeke felvételét, de 30 fős
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osztálylétszám mellett nem lehet foglalkozni velük. Van olyan terme az iskolának, aminek
nincs ablaka, így a gyermekek kénytelenek egész nap villanyfény mellett tanulni.
Rábai Zita: A két évvel ezelőtti szülői értekezleten kérték, hogy a gyermekeket ne vigyék el
az intézményből, mert felsőben kevesen lesznek. Ez hirtelen megfordult? Az
önkormányzatnak valóban előre kellett volna gondolkodnia. Logikus, hogyha az óvodákban
férőhely hiány van, akkor előbb utóbb az iskolákban is lesz.
Bajkó Ildikó: Nagyon örül, hogy ennyi gyermek van az intézményben. Gödnek ez nagy
elismerést jelent, hogy két iskolája is van, ahol ilyen nagy a túljelentkezés. Sokan diák
jelentkezik át felsőben. Az gondolták az intézményből felső osztályban sokan átjelentkeznek.
Sokan jönnek 5.-ben és sok volt a betelepülés is. A 8. osztályos gimnáziumban nagyok az
elvárások.
Rábai Zita: Mi a javaslata a probléma megoldására? Az integrált oktatás egy szenvedést jelent
annak, akinek nincs megfelelő képesítése.
Bajkó Ildikó: Az Sni-s gyermekkel olyan végzettségű tanárok foglalkoznak, akik
továbbképzésekre járnak e témában, illetve akik nagyon türelmesek. Örülne neki, ha a
gyermekek integráltan járnának iskolába, hogy a diákok fogyatékos gyermekkel
megismerkedjenek és elfogadják Őket.
Rábai Zita: A pedagógusnak igen nehéz feladat. Felvetődik a kérdés, hogy az önkormányzat a
normatíva miatt vállalta az integrált oktatást?
Bajkó Ildikó: El kell dönteni, hogy az intézmény milyen típusú sni-s gyermekekkel tud
foglalkozni.
Rábai Zita: A teremhiányra milyen javaslata van?
Bajkó Ildikó: Javasolja, hogy a a pavilon melletti területet, ahol fiatalok laknak, az
önkormányzat vegye át, és ott konyhát és ebédlőt alakítson ki. Olyat, ami az összes intézmény
étkeztetést el tudja látni. Ezzel a Németh László Általános Iskola konyhája és ebédlője
átalakításra kerülhet. Az egészségház és az iskola közötti területről van szó. A régi konyhából
osztálytermeket lehet kialakítani. Tanárira is szükség van, nincs olyan szoba, ahol a tanárok
elférnének.
Rábai: vannak olyan kihordásos ebéd választásra.
Bajkó Ildikó: Másik megoldásnak javasolja, hogy az Ady Klubban legyen tanterem kialakítva.
A Németh László Általános Iskola Kastély épülete alatti rész teljesen ki van használva.
Három művészeti rajztanterem van ott. Ebben a teremben a művészeti csoportok tartanak
órákat 12.00 órától. Ezeket a termeket használó gyermekek közül 2 év alatt a 30 főből 20 fő
lett szemüveges. A teremben cserélik a neon csöveket, a villany egész nap ég. A
gyermekeknek ez nem jó.
Kis-Simon László: Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrációjával kapcsolatban a
legnagyobb bűn a hideg integráció. Nem elégséges, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat segít a
fejlesztésben. Utazó gyógypedagógusra van szükség. Az osztálylétszámokra vonatkozóan az
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iratok szerint az 1/a osztály 30 fős, a terem befogadóképessége 21 fő. A 3/a osztály létszáma
26 fő, a terem befogadó képessége 26 fő.
Bajkó Ildikó: Az elsősöknek kisebb tantermük van. Az Ő termeikbe nem tudja bevinni a 3.
osztályosok padjait, mert azok nem férnek be a terembe. Ha az alapítványnak nem lett volna
pénze, nem tudott volna új padokat venni, és így nem tudta volna megoldani a gyermekek
elhelyezését. 34 éves padokat cserélt ki.
Kis-Simon László: A 2/d osztály létszáma 26 fő, a befogadóképessége 24 fő.
Bajkó Ildikó: A termek kisebbek és zsúfoltak.
Bajkó Ildikó: A korrepetálás órákat a folyóson fogja tartani. A folyosó végén egy termet
fognak kialakítani.
Kövendiné Tímár Erzsébet: Az alapító okiratban módosítni kellene. A feltételek nem adottak
az Sni-s gyermek ellátására. Az alapító okiratot módosítani kellene, ki kell venni, mert a
szakbizottságoknál ezek az okiratok szerepelnek, így bármikor küldhetnek Sni-s gyermekeket.
Az önkormányzat azonban nem tudja felvenni a gyermekeket az intézménybe. Az iskolában
nincsenek meg a megfelelő feltételek.
Rábai Zita: Konkrét javaslatot kér, mi szerepeljen az alapító okiratban.
Bajkó Ildikó: A következő ülésen előterjesztik.
Sellyei Noémi: Az alapító okiratok most kerültek módosításra.
Bajkó Ildikó: Most volt egy ilyen eset. Egy autista gyermeket ide küldött a bizottság, mert az
alapító okiratban szerepelt az sni-s gyermekek fejlesztése. A másik egy gyenge értelmi
fogyatékos gyermek, de őt egy másik intézmény átvette. A gyermekek végül a megfelelő
helyre kerüljenek.
Dr. Bognár László: Az önkormányzat támogatja az iskolákat és a fejlesztéseket. Az iskola
alapító okiratából ki kell venni, hogy integrált ellátást végez. A gyermekeknek sem jó ez az
állapot.

77/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság következő ülésére
várja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konkrét,
szövegszerű javaslatát az Alapító Okiratuk módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző, Bajkó Ildikó intézményvezető

A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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Dr. Bognár László: Igaz-e, hogy az Oázis Lakóparkból sokan járnak a Németh László
Iskolába? Valóban sok az iskolából hiányzó tanulók száma?
Bajkó Ildikó: Az Oázis Lakópark gyermekeinek egy részért a Huzella Iskolában helyezték el.
A szülőknek ez elég macerás felsőgödről alsógödre szállítani a gyermeket. Ezt is át kell
gondolni.
Rábai Zita: Véleménye szerint még több gyermek fog a Németh László Iskolába járni.
Sellyei Noémi: Azért figyelmeztettek több szülőt, mert kevesebb hiányzás után kell a
jegyzőnek figyelmeztetnie a szülőt. Jelenleg 20 óra hiányzás után, vagyis 4 nap hiányzás után
kell figyelmeztetni a szülőt.
Rábai Zita: Igazolatlan hiányzásról van szó?
Sellyei Noémi: Igen, igazolatlan hiányzás esetén.
Rábai Zita: A teremproblémával a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
foglalkozzon.
Dr. Bognár László: Továbbítja a problémát a felsőbb vezetőknek.
Bajkó Ildikó: Ebben az évben 86 nyolcadikos fejezi be a tanulmányait. Ha csak 100 első
osztályos jön, akkor sem tudja elhelyezni őket.
Rábai Zita: Az Ady Klubban osztályokat, termeket lehet kialakítani. Nem a legjobb megoldás.
Dr. Bognár László: Az önkormányzat anyagi helyzete nem lesz jobb. A művelődési házat kell
úgy kialakítani, hogy 2 terem legyen benne.

78/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a

átruházott

hatáskörében

a

•

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012
évi csoportlétszám túllépését engedélyezi

•

Huzella Tivadar Általános-és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2011/20112. évi
csoportlétszám túllépését engedélyezi

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
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A bizottság - 7- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

6. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI. 2010/2011.
beszámolója

dr. Bognár László: Ismertette az előterjesztést.

79/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Németh László Általános Iskola
és AMI. 2010/2011. tanévi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezető

A bizottság – 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

7. napirendi pont tárgyalása: Az alapfokú művészetoktatás finanszírozási kérdései

Sellyei Noémi: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság is tárgyalni fogja a
művészetoktatás finanszírozási problémái.
Kis-Simon László: Az írásos anyagban két javaslat szerepel arra vonatkozóan, hogy hogyan
lehetne nagyobb eszközbeszerzésekhez jutni. Az egyik, hogy egy adott év költségvetési
maradványát átvinni a következő költségvetési évre.
Rábai Zita: Kérdése, hogy lehet a következő évre átvenni az előző évi pénzt? Lehetséges az
átcsoportosítás? Úgy tudja nem lehet az intézményeknek előző évi pénzmaradványukat
átvinni..
Kovács Gabriella: Nem tudja egy költségvetési évben megvenni az eszközöket. Több év alatt
lehetne beszerezni őket. A költségvetésben marad pénzekből 2-3 év alatt össze lehet szedni.
Hlavács Judit: Az éves költségvetésből maradt maradvány összegét megcímkézve át lehetne
vinni az intézmény következő költségvetésébe.
Kovács Gabriella: Több éve próbálkoznak eszközbeszerzéssel.
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Dr. Bognár László: Az iskola lizing szerződés keretében tudna még esetleg eszközt vásárolni.
Kérik, hogy a férfi néptánctanárt továbbra is foglalkoztathassák, illetve az osztályfőnöki
pótlék kifizetését.
Javasolja, hogy a bizottság szavazza meg az iskola kéréseit, így az iskolának lehetősége lesz
nagyobb értékű eszközök beszerzésére. A bizottság kérje fel a Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy az intézmény költségvetésében keletkezett
maradványkeretet címzetten a következő évi költségvetésbe visszatervezzék.
Sellye Noémi: Célirányosan tervezzék vissza.
Hlavács Judit: Céltartalékként jelöljék meg és azt tervezzék vissza a 2012. évi
költségvetésben.

80/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének maradványkeretét
céltartalékként a következő évi költségvetésbe tervezzék vissza.
Az iskola kérelmében (melléklet szerint) megjelölt többi kérést támogatólag szintén továbbítja
a bizottság felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök

A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

8. napirendi pont tárgyalása: Családi Napközi kialakítási és fejlesztési támogatás iránti
kérelme
dr. Bognár László: Ismerteti a kérelmet. Kérdése, hogy tulajdonképpen mi a kérés a Családi
Napközinek?
Orosz Márton: Elmodja, hogy Kovacsik Tamás képviselő továbbította őket a bizottsághoz. A
Családi Napközi 2004. óta működik Göd városában. Korábban a Duna-parton voltak az üdülő
területén. Új helyre költöztek, ezért is kérnek segítséget az önkormányzattól. Kertfelújítási,
kerítésépítési munkálatokra van szükség, ennek a költségeinek a fedezésére kérnek
támogatást. Az ingatlanon lévő épület jó állapotban van. A kert és a kerítés szorul renoválásra.
Az önkormányzat intézményit végighallgatva az Ő problémája nem nagy. Örül neki, hogy
Gödön ilyen sok gyermek van. Az Sni-s gyermekekkel is tudnak foglakozni. A napközi
többek között korai fejlesztéssel is foglalkozik. Illetve a szülőkkel is foglalkoznak, hiszen a
szülő nagy hatást gyakorol a gyermekre.
Dr. Bognár László: Mekkora összegre lenne szükségük?
Orosz Márton: Pár százezer forintra.
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Dr. Bognár László: A magánóvodáknak az önkormányzat támogatást adott, cserébe az óvodák
fogadták az önkormányzat által elhelyezni nem tudott gyermekeket.
Rábai Zita: Ez játszoda, nem óvodaként működik. A magánóvodák vállalták az
önkormányzati óvodába fel nem vett gyermekek ellátását.
Orosz Márton: A játszoda idén szeptembertől szintén vállalja ezen gyermekek felvételét.
Rábai Zita: Vannak az intézményben az önkormányzattól átvett óvodáskorú gyermekek?
Farkas Márton: Most veszik fel a kapcsolatot a szülőkkel.
Hlavács Judit: Az önkormányzat csak a gyermekek után fizet.
Rábai Zita: Lehetőség szerint az önkormányzatnál meghirdetett pályázati időszakban
jelentkezzenek a támogatási igényekkel.
Dr. Oroszné Szarvas Márta: Több szakmával rendelkező szakemberrel dolgozik a napköziben,
a tudásukkal szeretnék támogatni a napközit.
Orosz Márton: A gyermekek a náluk lévő szakmai munka miatt jártak hozzájuk.
Rábai Zita: A pályázati adatlapot töltsék ki.
Kis-Simon László: A bizottságnak nem maradt sok pénze. Ez a pénz nem
intézményberuházásra van. Kérdése, hogy a kertrendezés tekintetében mennyire lehet
számítani a civil szervezetekre. Esetleg társadalmi munkára? A közfoglalkoztatottak nem
tudnak-e segíteni? Szülői összefogásra lenne szükség.
Orosz Márton: Ha a civil szervezet vagy a közfoglalkoztatottakat be tudják vonni a
munkálatokba annak nagyon örülne. Nagy segítség lenne.
Hlavács Judit: Nagyon támogatandó. A Jávorka utcai óvodában szülők mentek be feltölteni a
járda melletti részt. A szülők a saját terhükre veszik meg a zúzott követ. Nem tudja tiszta
szívvel támogatni a Családi Napközi kérelmét, mikor a saját intézményét nem támogatja az
önkormányzat. Járnak oda önkormányzati óvodába fel nem vett gyermekek, akik után az
önkormányzat fizet. Meg lehet előlegezni a gyermekek után járó pénzt, legfeljebb az
önkormányzat nem fizeti ki a gyermekek után járó támogatást.
Rábai Zita elhagyja a tanácstermet.
Dr. Oroszné Szarvas Mária: A szülőket természetesen bevonják a felújításokba. Egész nyáron
egy szülő adta oda a játékait.
Dr. Bognár László: Az óvodák biztosan tudnak adni egy-két eszközt.
Rábai Zita visszajön az ülésterembe.
Dr. Bognár László: A Szociális Bizottság tárgyalja meg.
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Farkas Márton elhagyja az üléstermet.

81/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Családi
Napközi támogatását hasznosnak tartja, ezért felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és
Jogi Bizottságot, hogy találjon forrást a napközi támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Hlavács Judit: Ha szakmai kapacitást ajánlanának fel, arról lehetne egyeztetés.
Sipos Richárd elhagyja az üléstermet.
Kis-Simon László: A bizottság támogassa, hogy az önkormányzati intézmények és a
Pedagógia Szakszolgálat szakmai kapcsolatot teremtsen és együttműködjön.
Farkas Márton visszajön az ülésterembe.
Dr. Bognár László: Ezt az együttműködési nyilatkozatot az intézményeknek kell
benyújtaniuk.
Farkas Márton: A szülők számára is nagy segítség lehetne.
Dr. Bognár László: A Gödi Körképpel felveszi a kapcsolatot, hogy keressék fel a Családi
Napközit.

9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
•

2011/2012. évi ünnepségek tervezete

Sellyei Noémi: Ismerteti az előterjesztést.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy az ünnepségek résztvevői, fellépői között a Búzaszem Iskola
miért nem szerepel?
Sellyei Noémi: A Búzaszem Iskolát megkereste, azonban az iskola másfél hónapja nem
válaszol a felkérésre.
Dr. Bognár László: Az iskola nagy valószínűség szerint részt venne a város rendezvényein.
Hlavács Judit: A iskolában fenntartóváltás történt. Ez elég nagy kavarodást okozott,
valószínűleg ezért nem válaszoltak a megkeresésre.
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Sellyei Noémi: A Búzaszem Iskola a beszámolót sem küldte meg.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a pénzügyi elszámolást benyújtották-e?
Sellyei Noémi: Nem, idáig nem nyújtották be.
Dr. Bognár László: A piaristák átvették az iskola fenntartói szerepét.
Sipos Richárd vissza jön az ülésterembe.
Farkas Márton: Október 6-a nincs felvéve az ünnepségek közé.
Dr. Bognár László: Az ünnepségek listája október 6-a nem került fel. Az intézmények
megemlékeznek október 6-ról. Az önkormányzat nem vállalta fel.
Rábai Zita: A Városvédők Egyesülete a Schweidel József utca lakóival együtt. Minden
utcának az utcanévtáblájára egy kicsi nemzeti színű szalagot helyeztek el. Az utcanévtábla
koszorúzást hagyománnyá szeretnék tenni.
Kis-Simon László: A művelődési ház annyi ünnepséget szervez, az október 6-i ünnepséget is
megszervezhetnék. A városban rengeteg utca van elnevezve az aradi vértanúkról. Ezek az
utcák is a városhoz tatoznak.
Dr. Bognár László: A Képviselő-testület nem támogatná a javaslatot. Sok városi ünnep van.
Nem vennék fel a listára.
Farkas Márton: A Művelődési Ház rengeteg programot szervez, az október 6-i ünnepség
megrendezését is felvehetné a programjába. A Művelődési Ház irányítaná az ünnepséget,
meghívná az embereket.
Dr. Bognár László: A Művelődési Ház szervezze meg az október 6-i ünnepséget?
Farkas Márton: Miért ne mehetne párhuzamosan.
Czadró József: Az intézmények megszervezik a maguk ünnepségét, a városnak nem kell. A
bizottság vegye fel a kapcsolatot a művelődési házzal.
Hlavács Judit: Nem bízná a Művelődési Házra az ünnepség megszervezését. A Gödi
Fesztiválra nem voltak képesek áramot biztosítani. A dolgozók túlterheltek.
Dr. Bognár László: A művelődési házban nincs túlóra, ingyen csinálják a hétvégi
ünnepségeket.

82/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a József
Attila Művelődési Házat, hogy az október 6-i ünnepséget szervező intézményekkel, illetve a
civil szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot, és segítsen az ünnepségek megrendezésében.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök, Szabó Imréné intézményvezető
A bizottság - 4 – igen, - 2 - tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.

Határozati javaslat:
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a József
Attila Művelődési Házat, hogy a jövőben rendezze meg az október 6-i ünnepséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Imréné intézményvezető
A bizottság – 2 – igen, - 4 – tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a határozati
javaslatot.

Határozati javaslat:
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Nemzeti-és városi ünnepségek közé vegye fel az október 6-i
ünnepséget is.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
A bizottság – 1 – igen, - 5 – nem szavazati aránnyal nem fogadta el a határozati javaslatot.

dr. Nagy Atilla aljegyző megérkezett.
•

Kincsem Óvoda támogatás elszámolása:

A napirendi pontot a bizottság következő ülésén tárgyalja.

•

Önkormányzati fenntartású óvodák ünnepi nyitvatartása:

Sipos Richárd: Az óvodáknak törvényi kötelezettségük van. Ha mindkét óvoda szünetet tart,
az nagy nehézségekkel jár.
Dr. Bognár László: Nem okoz ez feszültséget.
Sellyei Noémi: Az egyik óvoda ne zárjon be, a másik átvenné az egyik gyermekeit. Mindkét
óvoda be szokott zárni.
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Szabó Zsófia: A két ünnep között minden oktatási intézmény zárva van. A konyha sincs
nyitva. Csinált egy felmérés. A legtöbb szülőnek van kisebb gyermeke, vagy iskoláskorú
gyermeke, ami azt jelenti, hogy valaki otthon van a családban. Akik igényelték az óvodai
ellátást azok is visszamondták.
Rábai Zita: Ez a maradék 10 %-ot nem nyugtatja meg. Javasolja, hogy nézzék meg a
magánóvodák hogyan tartanak nyitva. Amennyiben nyitva vannak, meg lehet kérdezni, hogy
Ők fogadják-e a gyermekeket.
Szabó Zsófia: A magánóvodai elhelyezés nem megoldható, mert a gyerekek jogilag az
önkormányzati óvodához tartoznak. Nehéz azoknak a szülőknek, akik dolgoznak. Az elmúlt
év felmérése alapján ebben a három napban nagyon elenyésző a dolgozó szülők száma. Ha az
óvoda nyitva tart, akkor a Németh László iskola konyhájának is ki kell nyitni. Azt nem lehet,
hogy az étkeztetést az óvoda oldja meg.
Dr. Bognár László: A bizottság minden évben megszavazta az óvodák zárvatartását.
dr. Nagy Atilla: Az intézményt nyitva kell tartani. Abban az esetben az óvoda és az iskola
zárvatart az önkormányzatnak a gyermekfelügyeletről kell gondoskodni. A magánóvodákhoz
nem lehet a gyermekeket elhelyezni, párhuzamosan nem lehet.
Farkas Márton: Az óvodák két ünnep közötti bezárását a bizottság minden évben
megszavazta. Javasolja, hogy készüljön egy szülői felmérés készüljön. Ha 5 szülő az óvoda
nyitvatartását, abban az esetben meg kell oldani, hogy legalább egy terem rendelkezésre
álljon.
Kis-Simon László: A bölcsődében nem lehet elhelyezni?
Czadró József elhagyja az üléstermet.
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy Ő személy szerint megszavazná az óvodák ünnepeket
közötti zárvatartását, azzal a kitétellel, hogy gond esetén az aljegyző gondoskodik a
gyermekek elhelyezéséről.
Szabó Zsófia: Elmondja, hogy a környező településeken zárva vannak az óvodák. Tavalyi
évben is szóba került a felmérés. Ha felmérést végeznek biztosan lesz, aki feliratkozik, de a
gyermekét nem hozza el az óvodába. Javasolja, hogy az egyik évben az egyik óvoda, másik
évben a másik óvoda legyen a két ünnep között ügyeletben.
Karaszek Ernőné: Az óvodák nyáron folyamatosan működnek. A szülőknek az sem lesz
megfelelő, ha a 3 óvoda épületből egyet kijelölnek az ügyeletre. A szülők nem szívesen viszik
át gyermekeiket másik óvodába.
Kis-Simon László: A bizottság akkor adja hozzájárulását a bezáráshoz, ha nem jelentkezik
gyermek, aki kérné az óvodai ellátást.
Sellyei Noémi: A szülő ilyen esetben igényelni fogja az ellátást, még akkor is ha otthon van a
szülő, tehát nem szükséges az ellátás.
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Karaszek Ernőné: Az óvodának van öt tanításmentes napja. Kérdése, hogy erre az időszakra
felhasználhatják-e?
Dr. Nagy Atilla: Az óvodák két ünnep közötti bezárása nem jelent nagy kockázatot. Az biztos,
ha megkérdezik a szülőket, akkor valószínűleg jelentkezni is fognak.
Szabó Zsófia: Az óvoda nyitvatartását meg kell szervezni. A dolgozok szabadságát ki kell
adni.
Dr. Bognár László: A bizottság 4 éve, minden évben engedélyezte a két intézmény két ünnep
közötti bezárását. Soha nem volt gond belőle. A gyermekeket átcsoportosítani nem lehet.
Rábai Zita: Az intézmények mérjék fel az igényeket. Igény esetén az egyik óvoda legyen
nyitva. A két intézmény bezárása a szülőkkel szemben igazságtalan.
Szabó Zsófia: Meg lehet beszélni, hogy adott évben melyik óvoda marad niytva. Ezt előre
meg kell tervezni, a szabadságok kiadása miatt. A szabadságokat nem adták ki. A másik
intézménnyel egyeztetés szükséges.
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy valóban sokszor előfordult, hogy az óvoda nyitvatartott, mert
óvodai ellátásra 20 gyermek jelentkezet, azonban ebből 2 gyermek vette ténylegesen igénybe.
Télen minden intézmény takarékoskodni akar. A költségvetésben az önkormányzat 2007. éves
árakkal számol, ez nagy terhet jelent. Spórolási lehetőséget nyújt az intézményeknek a téli
szünet.
Kis-Simon László: Javasolja, hogy az óvodai ellátást kérők számának figyelembevételével
döntsenek.
Szabó Zsófia: Kéri a bizottságot, hogy engedélyezze az óvodák bezárást. A jövő évtől kezdve
a két intézmény felváltva lesz nyitva, erre márciusban térjenek vissza.
Hlavács Judit: A tavalyi évben ugyanezt az ígéret kapták az intézményektől. Nem készítették
el a beosztást.

83/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a
Kincsem Óvoda és a Kastély Központi Óvoda vezetője mérje fel intézményében a két ünnep
közötti óvodai ellátást igénylők számát. Amennyiben van igény az óvodai ellátásra, úgy az
óvodák a két ünnep között tartsanak nyitva.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester, intézményvezetők

A bizottság - 5 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.
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84/2011.(IX.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Kincsem
Óvoda, a Kastély Központi Óvoda, valamint annak tagintézménye a Fácán Óvoda dolgozói
2011. december 23-tól – 2012. január 3-ig rendes éves szabadságukat kivehessék.
Az intézmények bezárása takarékossági szempontok figyelembevételével történik.
Határidő: 2011. december 23.
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester, intézményvezetők

A bizottság - 5 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.

Dr. Bognár László: Mivel a bizottság két ellentétes határozatot hozott a témában, úgy dönt,
hogy a végleges döntést a következő ülésig elnapolja. Elmondja, hogy a polgármester
álláspontja szerint a két intézmény nem zárhat be a két ünnep között időszakban.
Rábai Zita: Elmondja, hogy tavaly ígéretet kapott a bizottság arra, hogy elkészítik az ide évi
beosztást. ugyanennél az volt, hogy márciusban behozzák, nem hozták be. Ide nem hozták be.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy ha legközelebb nem hozzák be márciusban a beosztás, nem
engedélyezik egyik óvodának sem a bezárást.
•

Koszorú tér átnevezése:

Rábai Zita: Elmondja, hogy javaslatot szeretne tenne a Városvédők Egyesülete nevében. Az
október 6-i Nemzeti Gyásznap alkalmából a Koszorú tér étnevezését kérnék.
Kis-Simon László elhagyja az üléstermet.
Rábai Zita: Elmondja, hogy a 14 vértanúból 9-ről utcát neveztek el Gödön. Az utca
átnevezésének akadálya, hogy az komoly költséggel járna a lakóknak. A hatósági iratukon át
kell íratni a lakcímet. A Koszorú tér átnevezése a lakokra nézve költséggel nem jár. A
Koszorú tér alsógödön a Nemeskéri úton található. Véleménye szerint folytatni kell a
vértanukról elnevezett közterületek folyamatát. Javasolja, hogy a Koszorú teret Lahner
György térré nevezze át a város. Az átnevezés különösebb költséggel nem jár. Kéri a
bizottságot, támogassa javaslatát.
Dr. Bognár László: Támogatja a javaslatot. Az önkormányzatnak van egy utcanév elnevező
bizottsága. A bizottság véleményez minden ilyen kérdést, majd a Képviselő-testület dönt az
átnevezésről.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy az Utcanév Adományozó Bizottság hogyan működik? Kérdése,
hogy a Koszorú tér elnevezés történelmileg alakult ki? Ebben az esetben kár lenne átnevezni.
Tudná támogatni a javaslatot. További kérdése, hogy a Vécsei utca Vécsei Károly-ról lett-e
elnevezve? Az önkormányzat SZMSZ-ben nincs említés az Utcanév Adományozó
Bizottságról, javasolja, hogy ez a kiegészítés kerüljön bele.
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Rábai Zita: a Gödön lévő Vécsei utca végződése pontos „i”, Vécsey Károly aradi vértanú
vezetéknevének végződése „y”. Nem tudja biztosan, hogy róla van-e elnevezve az utca.
Kis-Simon László vissza jön az ülésterembe.
Kis-Simon László: A Gödön lévő Vécsei utca nem Vécsey Károly-ról kapta a nevét.

85/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Nemzeti
Gyásznap alkalmából javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Göd, Nemeskéri-Kis Miklós
útnál lévő Koszorú teret Lahner György térré nevezze át.
A bizottság felkéri az Utcanév Adományozó Bizottságot, hogy a javaslatot véleményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
A bizottság- 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Rábai Zita: Hlavács Judittal egyetért. Javasolja, hogy Göd Város Önkormányzatának SZMSZben kerüljön megjelölésre az Utcanév Adományozó Bizottság.

86/2011.(X.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
Képviselő-testületet, hogy az Utcanév Adományozó Bizottsága Göd Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározásra kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

•

Támogatási kérelem elbírálása:

Dr. Bognár László: Elmondja, hogy Havas Balázs az edzőjével együtt támogatást kér a
bizottságtól. A kérelmező gödi lakos, nagyon jó helyezéseket ért el Kajak-kenu versenyeken.
Nagy eséllyel indul a Szingapúri VB megnyerésével.
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Hlavács Judit: Javasolja támogatni.
Dr. Bognár László: A kérelmező összesen 100.000,- Ft támogatást kér az önkormányzattól.
Kovacsik Tamás: A versenyzőknek 300.000,- Ft hozzájárulást kell befizetniük, ebből
100.000,- Ft-ot kér az önkormányzattól.
Sipos Richárd: Javasolja megszavazni a 100.000,- Ft támogatást.
Farkas Márton: Javasolja a 100.000,- Ft támogatást megszavazni. Gödöt képviseli a Vb-on.
Hlavács Judit: Legközelebb a pályázatában pontosan írja le az igényelt összeget.
Rábai Zita: Ilyen esetben a hivatal vegye fel vele a kapcsolatot, tájékoztassa a pályázati
adatlap kitöltéséről.

87/2011.(IX.06.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 100.000 Ft-tal
támogatja Havas Balázs (Göd, Lánchíd.u. 13.) sz. alatti lakost.
Az elnyert támogatási összeget a Szingapúrban megrendezésre kerülő kajak-kenu maraton
világbajnokságon való részvételhez biztosítja.
A támogatási összeg kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárában történik.
Fedezte: közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi keret
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Kovacsik Tamás: A kérelmező nevében is köszöni a támogatást.

Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülés
bezárta.

K.m.f.

Dr. Bognár László
elnök

Kádár Benigna
jegyzőkönyvvezető
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