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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.
december 7-én, 14.00 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 Németh
László Általános Iskola igazgatói állására pályázókat, és az intézmények vezetőit.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.
A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt. Ismerteti a napirendi pontokat, valamint azok sorrendjét.
Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri:
• Farkas Márton: Rákóczi úti sportpálya helyzete
Tervezetet Napirendi Pont:
1. Németh László Általános Iskola és AMI intézményvezetői álláshelyére érkezett
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
2. Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat kiírása
2011/2012-es tanévre
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
3. Kincsem Óvoda eszközbeszerzési kérelme
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
4. Önkormányzati fenntartású óvodák ünnepi nyitvatartása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
5. Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök
6. Egyebek
o Farkas Márton, dr. Horváth László: Rákóczi úti sportpálya helyzete
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Az elnök elmondja, hogy az ülésen Rábai Zita és Kis-Simon László nem tudnak részt venni.
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Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI intézményvezetői
álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása
dr. Bognár László: Elmondja, hogy részt vett az iskola tantestületi ülésén, amikor a
pályázatokat bírálták el. Javasolja a bizottságnak, hogy hallgassa meg a megjelent pályázókat.
A pályázók közül csak ketten jelentek meg. Kérdése, hogy a pályázók kívánják-e, hogy a
bizottság zárt ülés keretében hallgassa meg őket? Elmondja továbbá, hogy a munkaközösség
ülésén a harmadik pályázó nem kapta meg a támogatást, a munkaközösség zöme szerint nem
érte el a megfelelő szintet. Racskó Éva pályázó utólag becsatolta nyilatkozatát az
összeférhetetlenségről. Kis-Simon Lászlótól érkezett egy értékelés.
Szabó Csaba képviselő úr megérkezett.
Dr. Nagy Atilla aljegyző megérkezett.
Bajkó Ildikó: Nem kér zárt ülést. Elmondja, hogy Greffné Kállai Tünde beszéde alatt elhagyja
a termet. Mint megbízott igazgató, az iskolában megpróbálta megteremteni a demokratikus
feltételeket. Elmondja, hogy a Németh László iskolában végezte el főiskolai gyakorlatát. A
iskola volt az első munkahelye, ahol már 21 éve dolgozik, ahol már osztályfőnöki,
diákönkormányzat elnöki, közalkalmazott tanács vezető, igazgatóhelyettesi munkaköröket
töltött be az évek alatt. Korábban igazgatóhelyettesi munkakörben, jelenleg azonban, mint
megbízott igazgató dolgozik. 1993. évi 54.§, 55.§ egyes bekezdésit idézi. Nagyon fontos
számára a szakmai munka.
Greffné Kállai Tünde nem kér zárt ülést.
Bajkó Ildikó: Fontos feladata a nevelőtestület vezetése, a költségvetési keret felosztása, a
személyi-és tárgyi feltételek megteremtése. Szeretné, ha az intézmény egy modern iskola
lenne, melyben a kiváló művészetoktatás továbbra is nagy szerepet kapna. Az aktívabb
sporttevékenységgel szeretné kiegészíteni az iskola profilját. A sportversenyeken való
részvételt fontosnak tartja. Szeptember óta nagyobb hangsúlyt kapa sport az iskola életében.
Támogatja a diákolimpián való részvételt.
Az iskola bővítését már sok esetben volt része. A gyermekek létszáma folyamatosan
növekszik, az iskola bővítésére 5 éven belül szükség lesz. Ennek megoldására a bizottság
korábbi ülésén javaslatokat tett.
Az új köznevelési törvény miatt nehéz helyzetben vannak. Szeretné, ha továbbra is Göd Város
Önkormányzata lenne az intézmény fenntartója.
Szakmai téren több változást szeretne megvalósítani. Összetartó tantestületet szeretne, ahol
mindenki a saját érdekeit képviselheti.
A tantestület szakmai programját 93%-ban támogatta. Az iskola gyengeségei szerinte: dologi
eszközök, az épület állaga. Az iskolában 1300 gyermek tanul és 100 alkalmazott dolgozik.
Fejlesztési programjában a hagyományok tisztelete, az egészséges életmódra nevelés, az
idegen nyelvek tanítása, partneri kapcsolatok kialakítása. Szeretné, ha az intézmény referencia
intézménnyé válhatna, Göd városának nagy hírnevet szerezne. Az ezzel kapcsolatos
előminősítéseknek az intézmény már megfelelt. Vezetői programjában rövid- és hosszútávú
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feladatok szerepelnek. Rövidtavú feladatok többek között a második idegen nyelv bevezetése.
Középtávú terve az elektronikus napló használatának bevezetése, illetve ECDL vizsgára való
felkészítés. Hossztávú terve: gödi, illetve országos sportversenyeken való részvétel.
A tanév elején különös figyelmet fordított a szervezetségre, a szervezetségre, a nyugodt
körülményekre és a színvonal megtartása. 5 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik.
Kéri a bizottság támogatását.
Greffné Kállai Tünde: Dunakeszi lakos. 20 éve van a tanári pályán. A Németh László
iskolában 7 éve tanít, több évig vezette a közalkalmazotti tanácsot. Elsősorban gyermek és
nevelés központú iskolát szeretne, amelynek központjában a személyiség fejlesztése és a
tevékenységek kínálata van. Komplex nevelés célja megegyezik az iskola céljával. Szeretné,
ha a diákok úgy éreznék, hogy Németh Lászlós diáknak lenne büszkeség.
A pedagógusok, munkájukat felszabadultan végeznék. A tantestület nyitott az új
kezdeményezésre, a szakos ellátottsága megfelelő. A gyermek létszám magas, ami várhatóan
tovább fog nőni. Az iskolában mind az általános iskola részen, mind a művészetoktatási
részen a tantermek felszereltsége jó. Az iskola eszköztára más iskolák eszköztárát felülmúltja.
Célja az iskola arculatának megőrzése (nyelv, sport). Véleményes szerint az általános iskola
arculatának határozottabban kell megjelennie. A korszerű és használható tudást (magyar
nyelv, matematika, informatika) kell fejleszteni. A költségvetési összeg kiegészítésére
megoldást kell találni (alapítvány, szponzorok keresése, pályázatokon való indulás).
Elsődleges feladata a pedagógiai kultúra fejlesztése (tagozatok együttműködése). Fejleszteni
szeretné a művészetoktatást, a sportot és az idegen nyelvet. A művészetoktatás elkötelezett
híve, a sportversenyeken való részvételt támogatja. A jövőben művészeti gyermekorvost
szeretne foglalkoztatni, eszközöket szeretne beszerezni pl.: összecsukható színpad beszerzése.
Általános iskolai tagozat és a művészetoktatás együttműködése. Az idegen nyelv területén
szlovák testvérvárossal kapcsolatos felkeresése. A gyermekeknek felkínálnák az alapfokú
nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. Az új törvény elfogadásával bevezetésre kerül a
mindennapos testnevelés. Véleménye szerint a Gödi Sportegyesülettel segítségével a
gyermekek az iskola keretein kívül is sportolhatnának. Önvédelmi oktatást vezetne be az
iskolában. A korszerű tudás megteremtése érdekében az informatika, magyar nyelv-és
irodalom, matematika és az idegen nyelvet erősítené. Játékos feladatokkal, interaktív tábla
használatával segítené a tanulást. Célja, hogy a gyermekeknek lehetősége legyen ECDL
tenniük. Szorgalmazza, hogy az iskolában magyar nyelv- és irodalomból, matematikából
belső kompetencia mérés legyen. Továbbra is lennének egyéni-és kiscsoportos foglalkozások.
A tehetséggondozásra, az egészséges életmódra, a környezetvédelemre nagyobb hangsúlyt
kell fektetni. Az iskola mellett szeletív hulladékgyűjtő edényeket helyezne el.
Elsősegélynyújtó tanfolyamokat szerveznének a tanároknak és a diákoknak is. A
hagyományokat ápoló, hazaszerető, az emberi értékeket szeretné a diákoknak megtanulni.
Olyan hagyományok bevezetését javasolja, ami a belső kultúráját fejleszti (diák parlament,
névadó ünnepség, tantermek elnevezése, születésnapok ünneplése). Nagyobb felelősséget
szeretne a diákok kezébe adni. Több szolgáltatást szeretne a szülőknek nyújtani. Az
önkormányzat nagy szerepet tölt be az iskola életében. Az iskola és az önkormányzat között
az eddigi bizalmi kapcsolatot szeretné megőrizni. Elsősorban olyan szellemiséget szeretne
követni, amiben fontos a következetesség, a szakmai tudás, nyugodt harmonikus légkör,
tagozatok közötti együttműködés, csapatszellem együttműködése.
Magas szakmai színvonalat, széles képzési kínálatot a szülőknek, kevesebb fegyelmi
problémát, erősödő kapcsolatot ígér. Színes, kreatív iskolát szeretne, ahol a pedagógusoknak
és a diákoknak egyaránt érdemes alkotni, ahol közös célért dolgozik a tantestület. Tanár, diák,
szülő egyaránt megtalálja a helyét.
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Szabó Csaba: Javasolja a bizottságnak, hogy külön-külön tegyenek fel kérdéseket a
tanároknak, mindig csak az egyik pályázó legyen a teremben, zárt ülés elrendelése nélkül.
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy Ő a demokrácia miatt nem hallgatta meg a másik pályázót, nem
azért mert nem volt kíváncsi a pályázatára. Nem a másik két pályázó ellen van.
Greffné Kállai Tünde: Nem jelent számára problémát, ha a bizottság kérdéseit csak az érintett
személy előtt teszi fel.
Farkas Márton: Egyetért Szabó Csabával, azonban javasolja, hogy zárt ülés legyen.
Czadró József: Javasolja, hogy a kérdések nyíltak legyenek, de maga a tanácskozása zárt ülés
keretében történjen.
A bizottság egyelőre nem rendel el zárt ülést, ám a tárgyalás folyamán elrendelhet zárt ülést.
A bizottság – 3 igen, 1 tartózkodás – szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot.
Hlavács Judit kérdése Bajkó Ildikótól: A kéttanítási nyelvű iskolává válás ötlete hogyan
született. Hogyan gondolja, egy iskola profilja mit bír el? Mit gondol ez egy létező igény
Felsőgödön? A Németh László iskola konkurenciát szeretne jelenteni a Huzella iskolának?
Bajkó Ildikó: Az Alsógödi iskolával nem szeretne konkurenciát. A Németh László iskola
kihelyezett művészeti tagozata a Huzellában van. A Huzella iskola profiljába beillik, akkor a
Németh László iskola profiljába is. A szülői igényeket szeretné kielégíteni. Az elkövetkező 5
év alatt egy-egy osztály válhat kéttannyelvű osztállyá. Elmondja, hogy három iskolaotthonos
tanító van az iskolában, akiknek meg van a képesítésük ahhoz, hogy kéttannyelvű képzést
folytassanak. Az erőforrások adottak. Hosszútávú célként tűzi ki. Szeretné, ha a jövőben az
iskola főiskolák gyakorló iskolájává válhatna. Semmiféleképpen nem szeretnének
konkurenciát jelenteni a másik iskolának. Elmondja, hogy a másik iskola igazgatójával
nagyon jó a kapcsolata. Sok pályázaton vesz részt az iskola, ezekről a pályázatokról a másik
iskola igazgatóját is értesíti, hogy ők is tudjanak pályázni. Pályázati utón most egy interaktív
táblát nyertek az iskolának.
Csányi József kérdése Bajkó Ildikótól és Greffné Kállai Tündétől: Milyen lehetősége van az
iskolának az idegen nyelv kis létszámú csoportokba történő oktatására?
Greffné Kállai Tünde: Elmondja, hogy az intézményben jelenleg is kis csoportban tanítják az
idegen nyelvet. Lehetőség van arra, hogy különböző tagozatok legyenek, ez a csoportbontás
évfolyam szinten elképzelhető.
Bajkó Ildikó: A német nyelv oktatását emelné ki. Az iskolában három német nyelvtanár van.
Szeretné, ha a német nyelvoktatása 30%-ra emelkedne. Az előző vezetés nem figyelte a
csoportok létszámát. Mióta megbízott vezető nagyon nagy harcot vív, hogy megfelelő legyen
a csoportok létszáma. Kisebb-és egyenlő legyen a létszám. Feladata a pedagógusok egyenletes
munkaterhelése, ezért is alakította át a csoportokat.
Farkas Márton: Két kiváló emberről van szó, a pályázatok nagyok jók. Kérdése, hogy mit
értenek gyermekközpontú iskolai nevelés alatt?
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Greffné Kállai Tünde: A diákok kötődnek az iskolához, a hagyományokhoz, azt szeretné
elérni, hogy a Németh Lászlós diákok életreszóló élményt kapjanak az iskolától. A másik,
hogy a gyermekek biztos tudással rendelkezzenek, fogékonyak legyenek bármely új iránnyal
szemben.
Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy 4 évig a diákönkormányzat vezetője volt. Ismeri a gyermekek
igényeit. Úgy gondolja, hogy a gyermeknek a nevelésen és az oktatáson kívül olyan
programok legyenek a diákok maguknak érzik az iskolát. A diákoknak ingyenes
pályaválasztási-és természettudomány tanácsadást szervezne. Folytatná az eddigi
hagyományokat. A gyermekek problémájának megoldása. Greffné Kállai Tünde előadásához
ezt tenné hozzá.
Farkas Márton kérdése Bajkó Ildikótól és Greffné Kállai Tündétől: Mit tennének annak
érdekében, hogy a diákok megismerjék jogaikat-és kötelezettségüket?
Bajkó Ildikó: Fontos a tanulók magatartásának, viselkedésének fejlesztése. Sok probléma van
az iskolában. Példaként elmondja, hogy az egyik 8. osztály tanulmányi átlaga, magatartása
nem megfelelő, ezért rendkívüli fogadóórát tartott. A szülők és a tanárok együtt dolgoztak.
Farkas Márton: Hogyan ismerteti meg a gyermekkel, hogy az iskolával szemben milyen jogai
és kötelezettségei vannak?
Bajkó Ildikó: Személyi helytállás szükséges.
Greffné Kállai Tünde: A szülőket elsődleges partnernek tekinti. Három nevelési programot
javasolt. Ebből a háromból a viselkedéstámogató program áll a legközelebb hozzá. Ez a
program abból áll, hogy a szülők és a tanárok együtt határozzák meg a kritériumokat, és a
helyszíneket, ahol ezeket a kritériumokat be kell tartani. Utána a helyszíneket kell
összekapcsolni a kritériumokkal. Ebben az osztályfőnöki óráknak nagy szerepe van.
Évfolyamonként, vagy osztályonként jutalmakat lehet gyűjteni, amely jutalmakat
kiváltságokká lehet beváltani. Ez a pozitív viselkedés mintákat erősíti meg.
Farkas Márton: Hogyan gondolkodnak a hit-és erkölcsi nevelés bevezetéséről? Az új
közoktatási törvény valószínűleg lehetőséget ad erre.
Greffné Kállai Tünde: Az iskola kapcsolata a történelmi egyházakkal korábban is jó volt. Az
iskolában hittanórák vannak. Személy szerint szeretné, ha Biblia órák lehetnének az
iskolában. Véleménye szerint a Biblia minden ember számára kötelező irodalom. Ha a szülők
igénylik ennek lehetőségét biztosítani kell.
Farkas Márton: Akár tantárgyként is bevezetné?
Greffné Kállai Tünde: Amennyiben igény és lehetőség van rá.
Bajkó Ildikó: Az új köznevelési törvényt tanulmányozta. Az iskolában eddig katolikus
hitoktatás volt. Fontosnak tartja a hittan-és erkölcs oktatását. A hittan az iskola épületében
folyik. Az oktatás az iskola épületében folyik, biztonságos körülmények között.
Hlavács Judit kérdése Greffné Kállai Tündétől: Hogyan oldaná meg a férőhely problémáját?
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Greffné Kállai Tünde: Tisztában van vele, hogy alaphelyzet az, hogy Gödön a lakosság száma
növekszik, ezzel együtt a gyermeklétszám is nő. A termek bővítésére, összevonására lehet
szükség. Iskolabővítésre valószínűleg lesz pályázati lehetőség. Számít az önkormányzat
segítségére is pályázatok benyújtása során. Az iskola tetőterének beépítési tervei készen
vannak. A bővítést az egész napos oktatás bevezetése is szükségessé teszi.
Czadró József kérdése Greffné Kállai Tündétől: A hagyományőrzés megőrzésére milyen
pedagógiai módszerek álnak az iskola rendelkezésre?
Greffné Kállai Tünde: Az első és legfontosabb az osztályfőnöki munka és a csoportmunka.
Sipos Richárd elhagyja az üléstermet.
Czadró József: Az iskolában milyen eszközök állnak rendelkezésre, amik elősegítik a
hagyományok megőrzését?
Greffné Kállai Tünde: A művészetoktatással a hagyományok őrzését is elősegítik, pl.: a
néptánc órákkal. Az iskola művészeti eszköztára igen gazdag.
Szabó Csaba kérdése Bajkó Ildikótól: Milyen fejlesztőprogramot szeretne megvalósítani?
Bajkó Ildikó: Fejlesztőprogramját három részre bontotta. Fejlesztőprogramjában a szakmai
munkát kívánja a legjobban fejleszteni. A legfontosabb feladat szerinte a szakmai munka.
Dr. Pintér György megérkezett.
Bajkó Ildikó: Az eddigi tapasztalatok alapján fejleszteni szeretné az iskolát. Kicsit más
szellemiséget képvisel mint Lukács Éva korábbi igazgató. Másként fog hozzáállni. Őszi és téli
tanulmányi versenyeket szeretne szervezni. Minél több tanulmányi versenyen szeretne
indulni.
Farkas Márton: Milyen programba építenék be a nemzet iránti szeretet nevelését?
Bajkó Ildikó: A testvériskolákkal, a határon túli magyarokkal szeretné felvenni a kapcsolatot.
A tanulmányi kirándulásokat szervezne külföldi iskolákba. Németh László lányaival felvette a
kapcsolatot. Ezt a kapcsolatot szeretné szorosabbra fűzni. Németh László lányai dedikált
könyvvel lepték meg az iskolát. Az oktatási bizottság által kijelölt sírok gondozásán túl,
Németh László lányainak síremlékét is karbantartják. Az október 6-i megemlékezésre jövőben
nagyobb hangsúlyt fektetne. A Névtelen utca átnevezésre is javaslatot tenne.
Greffné Kállai Tünde: Fontos dolog a nemzeti tudat. A hozott értékek meghatározóak.
Erősíteni kell a gyermekekben a nemzeti tudatot, de nem csak az ünnepek alkalmával. Ki kel
bennük alakítani a nemzeti tudatot, ahhoz, hogy értékelni tudják egy szobor eszmei értékét. A
gyerekek a városi ünnepségeken aktívan részt kell, hogy vegyenek. A határon túli iskolákkal
fel kell venni a kapcsolatot, illetve cserediák programokat kell szervezni.
Dr. Nagy Atilla kérdése Greffné Kállai Tündétől: Említette a pályázati anyagában, hogy az
iskolának szlovák iskolával volt régebben kapcsolata: Pontosan hol található ez az iskola?
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Greffné Kállai Tünde: Pontosan nem tudja megmondani hol van, a határtól nem messze
található. Elsősorban a pedagógusi tapasztalatok megosztása végett lenne jó a kapcsolat
felvétele. A két iskola között 10 éve nincs kapcsolat. Magyar nyelvű iskoláról van szó.
Dr. Nagy Atilla: Az igazgató pozíció betöltésével 4 óra kötelező tanítási óraszám jár. Kérdése,
hogy ezt a heti 4 órát leadják, vagy valóban tanítással töltik el?
Greffné Kállai Tünde: Nyitott minden megoldásra. Ha ő lesz az igazgató szeretne mellett
tanítani, a gyermekek mellett szeretne maradni.
Bajkó Ildikó: A köznevelési törvényben heti 2 óra kötelező óraszám szerepel. Természetesen
szeret tanítani.
Dr. Nagy Atilla kérdése Bajló Ildikóhoz: Régóta igazgatóhelyettes az iskolában. Hogyan fogja
bevezetni programját az iskolában, illetve betanítani az utódokat?
Bajkó Ildikó: A szervezetségre és az előrelátásra épít. Egy új igazgatóhelyettes kell betanítani.
Úgy véli a teherbírása jó. Felépített koncepció van a fejében. Ha nem nyeri meg a pályázatot,
akkor is szeretne az iskolában maradni. Szívesen tanít is.
Dr. Nagy Atilla: Az általános műveltséget nyújtó tantárgyak bevezetése megoldható-e?
Greffné Kállai Tünde: Az új törvény fogja szabályozni, hogy milyen tartárgyakat lehet az
iskolákban tanítani. Véleménye szerint a műveltségi területen a mennyiséget fogják
csökkenteni.
Bajkó Ildikó: Egyetért Greffné Kállai Tündével. Informatika, matematika, rajz szakos tanár. A
kézügyességet igénylő tárgyak is fontosak. Az ilyen jellegű tárgyak nagyon háttérbe
szorultak. Alsó tagozatos gyermeknek egy rajzórája van.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.
A napirendi pont további részeit a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza.

Az elnök a zárt ülés megkezdése előtt 5 perc szünetet rendel el.

2. napirendi pont tárgyalása: Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai
ösztöndíjpályázat kiírása 2011/2012-es tanévre

dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a bizottságnak a pályázati kiírás
elfogadását.

91/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Wigner Jenő
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt pályázati kiírás szerint elfogadja.
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A melléklet a határozat része.
Határidő: azonnal
Felelős: Sellyei Noémi oktatási referens

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda eszközbeszerzési kérelme

Dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatta a Kincsem Óvoda eszközbeszerzési kérelmét.

92/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a
Kincsem Óvoda eszközbeszerzési kérelmét (mosógép, riasztórendszer kiépítése, tűzvédelmi
rendszer kiépítése).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.

4. napirendi pont tárgyalása: Önkormányzati fenntartású óvodák ünnepi nyitvatartása

Szabó Zsófia: Elmondja, hogy neki, illetve az intézményben dolgozóknak tudniuk kell, hogy
az óvoda zárva marad-e a két ünnep között, ezért polgármester úrral beszéltek. Polgármester
úr azt mondta, hogy a közoktatási törvény szerint az óvodának nyitva kell lennie. Az ide
évben a Fácán Óvoda tart nyitva. A szülők felé egységes szöveg ment ki, melyen felmérték a
szülői igényeket. A Kincsem Óvodából egy gyermek sem lesz, a Kastély Központi Óvodából
6 gyermek lesz jelentkezett, ebből egy anyuka Gyesen van, a többi gyermek pedig 4 óra
óvodai ellátást vesz igénybe. Ehhez kell személyzetet biztosítani, továbbá a konyhát is ki kell
nyitni.
Dr. Nagy Atilla: A törvény előírja, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell az óvodai
ellátást, minden esetben. Polgármester úr úgy rendelkezett, hogy azt óvodák nyissanak ki.
Szabó Zsófia: A Fácán Óvodában lesz ügyelet.
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Szabó Zsófia: A szülők irányában egy egységes szöveg került kiküldésre, amin felmérték,
hogy hányan vennék igénybe az óvodai ellátást a két ünnep közötti időszakban. Általában a
szülők megszokták magukat gondolni. A most jelentkezett hat gyermekből lehet, hogy egy
vagy egy gyermek se jön a két ünnep között.
Farkas Márton: Elmondja, hogy más egységek bezárnak, sok esetben nem pár napra, hanem
két hétre. Véleménye szerint a helyi óvodák is bezárhatnak 4 napra.

93/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága engedélyezi a
Kincsem Óvoda, a Kastély Központi Óvoda és tagintézménye, a Fácán Óvoda 2011.
december 27. – 2011. december 30. közötti időszakban történő bezárását, tekintettel arra,
hogy az előzetes óvodai felmérések alapján az óvoda ellátást igénylését 6 gyermek részére
kérték.
Határozat: 2011. december 27.
Felelős: Karaszek Ernőné intézményvezető
Szabó Zsófia intézményvezető
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Egyebekben
•

Farkas Márton, dr. Horváth László - Rákóczi úti sportpálya helyzete:

Dr. Horváth László: A társadalmi adó visszaigénylésére meghirdetett pályázaton a Gödi
Sportegyesület, a Vízilabda Szakosztály részére 10 millió forintot, a Kézilabda Szakosztály
részére 5 millió forintot, a Kosárlabda Szakosztály részére 5 millió forintot. A pénz
felvételének adminisztratív akadálya van. Reméli, hogy 2011. december 20-ig megkapják a
pénzt. Az elnyert pénzből az alsógödi sportpálya fejlesztését szeretnék megoldani: tisztítását,
öltőző világítását. A felsőgödi Rákóczi úti sportpálya állapotjavítását: villanyszerelését, illetve
kerítés építését. Kéri, a bizottságot, hogy értesítse, aki tud olyan vállalkozást, ami a társasági
adóját az egyesület részére átadná. A pénz az utánpótlás fejlesztésére, további edzők
alkalmazására. A medence építéséhez 7 millió forintot hagytak jóvá. A sportcsarnok
létesítéséhez kért pénz felöl még nem döntöttek, mert az jövő évi tervekben szerepel. A
konditerem fejlesztést, illetve a GSE részére egy busz vásárlást nem fogadták el. A pályázatok
esetében 70/-os sikerről lehet beszélni. A pályázaton minden szakosztály lehetőséget kapott.
A felsőgödi pályával kapcsolatban a környékbeli érdeklődőkkel egyeztettek. Elsődleges
feladat a pálya személyes jellegének visszaállítása, a kerítési, és a pálya feljavítása. Ameddig
a pálya bekerítése nem készül el, további munkálatokat nem végez. Elmondja, hogy a Rákóczi
úri sportpályához állandó felügyeletre van szüksége. Javasolja a bizottságnak, hogy a
Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság felé továbbítsa a következő kérést: a
sportpályával szemben lakó Sebők Attila és felesége aktívan korábban is aktívan figyelték a
pályát. Kéri, hogy részükre az önkormányzat biztosítson fél álláshelyet közterület-felügyelői
státuszban. A házaspár ezt szívesen vállalná. Azért lenne kedvező megoldás, mert így mint
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hivatalos személy őrizhetnék a sportpálya területét. Fizetséget a feladat elvállalásáért nem
kérnének. Az álláshelyet 2012. január 1. vagy 2012. február 1.-i kezdéssel kéri. A pálya
felügyeletének problémája ezzel megoldást nyerne. A kerítés építését így már el tudnák
kezdeni. Az új kerítés a mostanihoz képest 10-15 méterrel beljebb lenne a pálya szélétől
számítva, a Vác irányába eső oldal tekintetében 10-15 méternyi hosszú járda kerülne
kialakításra. A kerítés, illetve az oszlopok elkészítéséhez két-háromszázezer forint előleget
szeretne kérni az önkormányzattól, valamint az elképzelések tudomásul vételét. A talaj
feljavítására, labdafogó háló beszerzésére, világítás megoldásra, kerítés és oszlopok
felállításra 4.5 millió forintot igényeltek.
Dr. Bognár László: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság jövő évi
150.000,- Ft-tal javasolja támogatni.

keretéből

94/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a
bizottság 2012. évi pénzügyi keretéből 150.000,- Ft-ot biztosít a felsőgödi sportpálya
bekerítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Dr. Horváth László: Javasolja a bizottságnak, hogy a közterület-felügyelői státusz kérdéskörét
továbbítsa a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság felé. Két rátermett ember
van a feladatra. A kerítést csak akkor lehet megcsinálni, ha állandó felügyelet alatt áll a pálya.
Neki a polgárőrség felügyeletének biztosítása is megfelel.
Szabó Csaba: Valószínűleg az önkormányzat hatósági jogkört nem fog tudni adni a
házaspárnak. Valamilyen más megoldást kell keresni. A körterület-felügyelői munka
komolyabb tudást igényel.
Dr. Horváth László: A házaspár vállalja akár tanfolyamok elvégzését is.
Csányi József: Elmondja, hogy 4 órában foglalkoztatott szakemberre lenne szükség. Sebők
Attila és felesége erre alkalmas személyek lennének. Közterület-felügyelőként hathatósabb
munkát tudnának végezni.
Szabó Csaba: A házaspár szociálisan rászorul, több gyermeket nevelnek. Rászorultsági alapon
lehetne őket foglalkoztatni.
Dr. Bognár László: Ezt a lehetőséget a frakció polgármester úr elő terjeszti.
Hlavács Judit: Tudná támogatni a kezdeményezést. A közterület-felügyelők közé hogyan
lehet felvenni.
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Dr. Horváth László: Igazolvánnyal kell, hogy rendelkezzenek, különben nem érnek el semmit.
Hlavács Judit: Javasolja, hogy közterület-felügyelőként legyenek foglalkoztatva, így
bírságolni is tudnak.
Dr. Horváth László: Minimális szinten a GSE is részt tud vállalni a költségekben, tanfolyam
díjának egy részét kifizeti az egyesület.
Dr. Nagy Atilla: Elvileg nem kizárt, hogy bővítse az önkormányzat a közterület-felügyelők
munkáját és állományát.
Dr. Horváth László: Fél álláshelyre lenne szükség.
Farkas Márton: Kérdése, hogy ki lehet közterület-felügyelő? Támogathatónak tartja az ötlete,
legyen egy ember, aki felsőgödi sportpályával foglalkozik. További kérdése, hogy a jelenlegi
közteresek mit csinálnak? Ugyanis egy-egy utca nem megfelelően néz ki. Oda kellene
irányítani a közterület-felügyelőket, hogy nézzék meg és bírságoljanak. Mit lehet tenni annak
érdekében, hogy a közterület rendbe legyen.
Szabó Csaba: Elmondja, hogy a státusz létrehozása a Pénzügyi Ellenőrzési, Jogi és
Közbeszerzési Bizottság hatásköre.

95/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg tud-e az
önkormányzat fél közterület-felügyelői álláshelyet biztosítani a felsőgödi sportpálya
őrzésének biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Gábor PekjB elnök

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Dr. Horváth László: Biztonsági őrök alkalmazása is megfelelne számára. Az egyesület is
alkalmazhat kutyás őrt. Elmondja továbbá, hogy a társasági adóval kapcsolatos pályázatok
miatt a városi sportkoncepcióval nem tudott foglakozni. Határidő hosszabbítást szeretne kérni
vagy ha nem kap visszaadná a bizottságnak a koncepció elkészítését. A sportszervezetek
igazgatóival voltak megbeszélést, nem születik döntés. Kéri a bizottságot, hogy jelöljenek ki
egy személyt, aki a szervezetekkel való egyeztetést elősegíti.
Dr. Bognár László: Kérdése, hogy a bizottság tagjai közül ki vállalja el a feladatot. Ki segíti a
sportszervezetekkel való tárgyalást.
Sipos Richárd: Vállalja.
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Dr. Horváth László: Elnézést kér. Következő év január, február tájékán visszatér erre a
kérdésre. Személy szerint a vezetőség tagjai közül gondolt valakire, polgármesterre,
alpolgármesterre, címzetes főjegyzőre.
Dr. Bognár László: Januárban a bizottság visszatér a felmerült kérdésre.
Czadró József elhagyja az üléstermet.

5. napirendi pont tárgyalása: Támogatási kérelmek elbírálása

Dr. Bognár László: Elmondja, hogy Váczainé Barcs Hedvig és a Rákóczi Szövetség nyújtott
be támogatási kérelmet. Elmondja továbbá, hogy a bizottság jegyzőkönyvvezetőjének a
bizottság pénzügyi keretéből munkája elismeréseként jutalmat szeretne adni. Elmondja, hogy
Váczainé Barcs Hedvig részére polgármester úr már korábban saját határozatából
előfinanszírozta a kért 57.000,- Ft-ot. Javasolja a bizottságnak, hogy az említett 57.000,- Ft-ot
a bizottság saját keretéből töltse vissza a polgármesteri keretbe. A jegyzőkönyvvezető
jutalmazására 100.000,- Ft különítsenek el a bizottság keretéből.
Hlavács Judit: A bizottsági keret másra van megcímkézve, nem a jegyzőkönyvvezető
díjazásra. Nem támogatja a javaslatot. A Szociális Bizottságon keresztül kapjon támogatást.
Szabó Csaba: Elmondja, hogy annak idején a Környezetvédelmi Bizottság a Közterületfelügyelet részére, a környezetvédelmi előadó részére számítógépet vásároltak, illetve
földmérő eszközt vásárolt neki. Erre mind szükségük volt a munkájuk végzéséhez.
Hlavács Judit: Úgy véli ezekre szükségük van.
Csányi József: A Szociális Bizottsághoz utalás könyveléstechnikailag teljesen elfogadható.
Szabó Csaba: A bizottság fennmaradó keretét a négy intézmény között ki lehet osztani.
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a Rákóczi Szövetség 50.000,- Ft-ot kapjon, 5 tanulmányi
támogatásaként.
Sipos Richárd: Az szövetség összesen 30.000,- Ft-ot kértek 3 gyermek részére, 50.000,- Ft
támogatási összegért ezek szerint 5 gyermek kap tanulmányi támogatást?

96/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Rákóczi Szövetség
(1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV.1) részére 50.000,- Ft összegű támogatást nyújt, a
magyar tannyelvű iskolába iratkozó első osztályos tanulók tanulmányi támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
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A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

97/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Váczainé Barcs
Hedvig számára nyújtott 57.000,- Ft támogatási összeget a Polgármesteri keretbe visszautal.
Fedezete: 2011. évi közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov.
A bizottság - 4 – igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.

98/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Kádár Benigna
jegyzőkönyvvezető munkájának elismerésként nettó 80.000,- Ft díjazást nyújt.
Az összeg fedezete a bizottság 2011. évi pénzügyi kerete,
Felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a fent nevezett összeget a Szociális Bizottság átmenti
segély keretébe utalja át, majd onnan kerüljön a jegyzőkönyvvezető számára kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György SzB elnök

A bizottság - 4 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.

Szabó Zsófia: Kéri, hogy a bizottság pénzügyi keretének maradványösszegét a Kincsem
Óvoda kaphassa meg.

99/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi
Sportegyesület részére 50.000,- Ft támogatási összeget nyújt a Rákóczi úti sportpályán lévő
gallyak elszállításához.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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100/2011.(XII.07.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Kincsem
Óvodának és a Kastély Óvodának 20.000 – 20.000,- Ft támogatási összeget nyújt, melyet az
intézmények eszközbeszerzésre fordíthatnak.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

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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