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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.  
január 13-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, az intézményvezetőket, a megjelent 
vendégeket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést 
megnyitja. Rábai Zita bizottsági tag nincs jelen. 
  
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.  
 
Egyebek napirendi pontok közé felvenni kéri:  
 

• Életforrás Karate Do Egyesület támogatási döntés 
 Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
Rábai Zita bizottsági tag megérkezett.  
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  
 

1. 2011. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
2. 2011. évi városi ünnepségek meghatározása  

Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

3. A Magyar Kultúra Napja    (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 

 
4. 2011-2014. évi önkormányzati gazdasági program, oktatást érintő részének 

áttekintése 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  3. napirendi pontként tárgyalva 

 
5. Egyebek 

 
• Életforrás Karate Do Egyesület  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla 
 

 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét.  
Napirendi pontok tárgyalása: 
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1. 2011. évi munkaterv elfogadása 

 
dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést.  
 
dr. Nagy Atilla: A Kastély Óvoda vezetőjét kérdezi, hogy az óvoda bővítésével kapcsolatos  
dokumentumokat mikor kellene elfogadnia a bizottságnak? 
 
Karaszek Ernőné a Kastély Óvoda vezetője: A májusi időszakban el kell fogadnia a 
dokumentumokat a bizottságnak.  
 
dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a munkaterv májusi időszakára kerüljön bele a Kastély Óvoda 
bővítésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása.  
 
Rábai Zita: Kéri, hogy a Széchenyi-tervet a februári ülésre beterjesszék be. Javasolja, hogy 
tárgyalja a bizottság a Széchenyi-tervet. Kevés olyan pályázati lehetőségre lehet számítani, 
ami az önkormányzat részére érdekes lehet, de ha mégis lesz akkor a határidőből ne csússzon 
ki az önkormányzat.   
 
dr. Nagy Atilla: Kéri, hogy a munkaterv májusi időszakában szerepeljen a kiegészítő óvodai 
férőhelyek jövőre vonatkozó tervének kidolgozása.   
 
Karaszek Ernőné: Kérdése, hogy lesz-e óvodai körzethatár módosítás?  
 
dr. Nagy Atilla: Igen, módosítva lesz.  
 
dr. Bognár László: A márciusi időszakban tárgyalja a bizottság.  
 
Szabó Zsófia a Kincsem Óvoda vezetője: Kéri, hogy az óvodai körzethatárok módosítása előtt 
az intézményvezetők megtekinthessék a tervezetet.  
 
dr. Nagy Atilla: Természetesen egyeztetnek a módosítás előtt. Javasolja, hogy a februári - 
márciusi időszakban az önkormányzati gazdasági program oktatást érintő részének 
áttekintését vegye fel. 
 
          1/2011.(I.13.) sz. KOSB határozattól 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2011. évi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
2011. január 13. (csütörtök) 8.30 órakor 

•2011. évi városi ünnepségek meghatározása 
•Beszámoló a bizottság 2010. évi munkájáról 

 
2011. február 10. (csütörtök) 8.30 órakor 

•Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2010. évi munkájáról 
•Tájékoztató az általános iskolák minőségbiztosításáról 
•Széchenyi-terv pályázatainak áttekintése 
•2011-2014. évi önkormányzati gazdasági program, oktatást érintő részének  
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  áttekintése 
 
2011. március 10. (csütörtök) 8.30 órakor 

•Beszámoló a Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról 
•Óvodai körzethatárok módosítása  
 

2011. április 14. (csütörtök) 8.30 órakor 
•Tájékoztató a Gödi Körkép 2010. évi munkájáról 

 
2011. május 12. (csütörtök) 8.30 órakor 

• Kastély Óvoda bővítésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása 
•Kiegészítő óvodai férőhelyek kialakítása 

 
2011. június 16. (csütörtök) 8.30 órakor 
 
 
           2011. július – augusztus – tanácskozási szünet 
 
2011. szeptember 8. (csütörtök) 8.30 órakor 

•Beszámoló a Kincsem Óvoda 2010/2011-es tanévéről 
•Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2010/2011-es tanévéről 
•Beszámoló a Búzaszem Iskola 2010/2011-es tanévéről 
•Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 

 
2011. október 6. (csütörtök) 8.30 órakor 

•Maximális csoportlétszámoktól való eltérés 
•Beszámoló a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2010/2011-es tanévéről 
•Beszámoló a Huzella Tivadar Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről 
•Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2010/2011-es tanévéről 

 
2011. november 3. (csütörtök) 8.30 órakor 

•A 2011/2012-es középiskolai ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)  
 
2011. december 7. (csütörtök) 8.30 órakor 

•Javaslat a bizottság 2012. évi munkatervére 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László elnök 
 
A bizottság -  7 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

2. 2011. évi városi ünnepségek meghatározása  
 
dr. Bognár László: A városi ünnepségek tekintetében a tavalyi évben rengeteg vita volt a 
Képviselő-testülettel. Minden ünnepet nem lehet önkormányzati ünneppé nyilvánítani, nem 
elvárható, hogy minden rendezvényt az önkormányzat rendezzen. Önkormányzat által 
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rendezett ünnepek, csak a főbb ünnepek lettek megjelölve. Az önkormányzat minden ünnepet  
támogat, de nem Ő rendezi. Például a Kihívás Napját a civil szervezetek rendezik.  
 
Sipos Richárd: A Trianon megemlékezés mindenképpen legyen városi ünnepség. 
 
Farkas Márton: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja ünnepségre javasolja, hogy 
legyen meghívott résztvevője, aki ismeri beszámol az élményeiről. A Keresztény Konzervatív 
Baráti Kör tud egy váci hölgyről, aki élménybeszámolót tartana.  
 
dr. Bognár László: A bizottság javasolhatja, hogy a hölgy legyen résztvevője az ünnepségnek 
és előadást tartson. 
 
Farkas Márton: Az ünnepség a felsőgödi nyaralóházak konferencia termében kerülhetne 
megrendezésre.  
 
 
                          2/2010.(I.13.) sz. KOSB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2011. évi városi ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint: 
 

Dátum Rendezvény 
2011. január 24. A Magyar Kultúra Napja 

2011. február 25. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
2011. március 15. Nemzeti Ünnepség 

2011. június 4. Trianoni megemlékezés 
2011. augusztus 20. Nemzeti Ünnep 
2011. október 23. Nemzeti Ünnep 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
A bizottság - 7 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
A bizottság elnöke 10 perc szünetet rendel el.  
 
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjének  
módosítását.  
 
 

3. 2011-2014. évi önkormányzati gazdasági program, oktatást érintő részének 
áttekintése 

 
dr. Bognár László: Megköszöni a bizottság közreműködését a gazdasági program 
elkészítésében. Javasolja, hogy a testület felé a bizottság állítson rangsort, aszerint hogy mi a 
legfontosabb, mi az amit kiemelnének és kérnék az idei év költségvetésébe betervezni.  
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Hlavács Judit: Az óvoda fejlesztés tekintetében az Oázis lakóparkban óvodabővítést javasol.  
 
dr. Nagy Atilla: Ez még munkaközi példány. A gazdasági programmal kapcsolatban az 
intézményvezetők a következő időszakban lesznek meghallgatva. A közművelődés- és sport 
fejlesztésében még csak az alapok vannak meg. Az intézményvezetőknek kiküldi a gazdasági 
programot.  
 
dr. Bognár László: Kéri, aljegyző urat, hogy a gazdasági programot juttassa el az 
intézményvezetőknek.  
 
Rábai Zita: A program korántsem tekinthető késznek. Koncepciót állítottak fel. Már szöveges 
része is készült a programnak. Nem mi egyszemélyben szeretnénk megírni, hanem az érintett 
területekkel konzultálva,  és úgy kialakítani a koncepciót. Tartalmas legyen, mind az 
önkormányzat, mint az intézmények részéről támogatható legyen. A gazdasági program 
közoktatási-és sport része még nagyon kezdetleges. Hétfőn a felsőgödi iskolát és óvodát járják 
végig, utána az alsógödi oktatási intézményeket, majd a közművelődési és sport 
intézményeket látogatják meg. A teljes program márciusra készülne el. A program több 
pontján van olyan rész, amivel nem ért egyet. Minden területet körül kell járni. Márciusban 
már végleges program kell.  
 
Kis-Simon László: Fontossági sorrendet kell kialakítani. Ez meghatározza a kiinduló 
helyzetet. Az iskolák nincsenek annyira túlzsúfolna, hogy ne tudnának működni. Az 
iskoláknál létszámprobléma nem lesz. Bölcsőde és óvoda tekintetében létszámproblémák 
vannak, lesznek. Ennek fejlesztése kell, hogy az első sorba kerüljön. A Széchenyi-programról 
olvasott előzetes, ami szerint a bölcsődék alapítása kiemelt pályázati terület lesz. Bölcsődét és 
óvodát az oázis lakóparkban a bővítést megoldani.   
 
Rábai Zita: A Széchenyi-terv koncepciója megjelent, de a Közép-magyarországi régió 
területén nem lesz annyi lehetőség. Szükség lenne több intézményre. Úgy gondolja, hogy 
sajnos a Közép-magyarországi régióban az óvoda, bölcsőde létesítésére nem lesz pályázati 
forrás.  
 
Hlavács Judit: A sportfinanszírozás rendezése is szükséges.  
 
dr. Bognár László: A költségvetés elfogadása után lehet elosztani a sportfinanszírozást.  
 
Rábai Zita: Az elosztáshoz tudni kell, hogy milyen igényi vannak a szakosztályoknak.  
 
Farkas Márton: A gazdasági programot jónak találja, jó munkaterv. Az óvodai férőhelyek 
bővítése a legfontosabb. A Fácán óvoda bővítése, illetve a bölcsődék bővítése a legfontosabb. 
Ezt tartja a legfontosabbnak.  
 
Rábai Zita: Kérdése, hogy az intézmények leadták a listát, hogy milyen fejlesztéseket 
szeretnének a jövőben?  
 
dr. Nagy Atilla: Nagy felújításokat szeretnének az intézmények. Nincs meg az intézmények 
igényei. 
 
Szabó Zsófia: Beruházásokat szeretnének. 
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Rábai Zita: Kéri, aljegyző urat, hogy a hétfői intézményi látogatásnál az intézmények 
beruházási igényei legyenek meg.  
 
dr. Nagy Atilla: Az intézmények igényei megtalálhatók a Pénzügyi Osztályon.  
 
Dr. Bognár László: A Pénzügyi Osztálytól kérje el a beruházási igényekről készült 
feljegyzést. 
 
Hlavács Judit: Azokat a beruházásokat kell elsődlegesen elvégezni, ahol a fűtés korszerűsítése 
szükséges, illetve nyílászárók cseréje. Ezek a későbbiek folyamán megtakarítást hoznak.  
 
Sipos Richárd: Az aggasztó, elsődleges dolgokat kell minél előbb megoldani.  
 
Rábai Zita: A fűtés korszerűsítésére sem futja évek óta.  
 
Szabó Zsófia: Mi az ami megvalósítható? Szeretné olyan beszélgetést lebonyolítani, ami 
előbbre viszi a dolgokat. A beruházásokra szeretne engedélyt kapni. Mosógépet, mosogatót 
szeretne vásárolni. Engedély kell, ahhoz hogy ezeket a felszereléseket betervezhesse.  
 
dr. Nagy Atilla: A fűtés korszerűsítése nincs forrás. A forrás megléte esetén, elsősorban a 
Kincsem Óvoda fűtésrendszerét kell felújítani.   
 
Rábai Zita: Nincsenek megfelelő pályázatok.  
 
Szabó Zsófia: Jó lenne, ha a fejlesztési dolgok nem szaladnának szét. Adott évben egy-egy 
intézményt kell megjelölni és rendbe hozni. Egy intézményre kellene fókuszálni.   
 
Hlavács Judit: Egyetért. Fel kell mérni minden igényt, mi az ami nem tűr halogatást.  
 
Rábai Zita: A cél, hogy minden intézménynél legyen valamennyi fejlesztés, így az 
szétaprózódik. Ebben az évben van előbbre valóbb tennivaló. El kell dönteni, hogy 
szétaprózzuk, vagy a legfontosabb fejlesztéseket hajtjuk végre.  
 
dr. Bognár László: A fűtés problémáját korszerű berendezéssel meg lehet oldani.  
 
Rábai Zita: Ilyen rendszer kiépítése a továbbiakban plusz egy-két fő alkalmazását jelenti.   
 
Halávcs Judit: Automata adagolóval ellátott gép is van.  
 
Farkas Márton: A testületnek a fűtéskorszerűsítés megvalósítását lehetne javasolni. Az 
intézményvezetőktől szükséges bekérni az ezzel kapcsolatos igényeket. A Kincsem Óvodánál 
a csatorna javítása szükséges. Az óvodák és a bölcsőde legyen a fő irányvonal.   
 
Rábai Zita: A következő bizottsági ülésen javasolja a testületnek az adott beruházásokat.   
 
Hlavács Judit: Lehet beruházásokat tervezgetni, de sok ami csak tervezési fázisban marad. A 
Fácán óvoda létrehozása, a státuszok és a rezsi, ezeket is bele kell számolni a kiadásokba. 
 
dr. Nagy Atilla: A Fácán óvoda kiadásai mellett egy közepes projekt sem fog létrejönni.  
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Szabó Zsófia: Meg lehet vizsgálni, hogy van-e szabad önkormányzati telek. Lejárt bérleti 
szerződés.  
 
dr. Nagy Atilla: A Kincsem tér mellett, a buszmegállóval szemben lévő házat el lehetne 
cserélni egy másik ingatlanra és abból létrehozni egy bölcsődét.  
 
dr. Bognár László: Az oázisban olcsón lehetne ingatlant vásárolni. 
 
Rábai Zita: A pénzügyi bizottság konkrétan kéri, hogy mire és mennyibe fog kerülni a 
fejlesztés.  
 
Sipos Richárd: A pénz addig szét lesz osztva.   
 
  
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal egyetért az egyebek napirendi pont 
élőrévételével. 
 
 
Egyebek:  
 

• Életforrás Karate Do Egyesület  
 
dr. Nagy Atilla: Ismerteti az előterjesztést. Az Jővőformáló Egyesület támogatást kapott a 
Sport Bizottságtól. A tavalyi évben nyert már támogatást természetes személyként az 
egyesület edzője 150.000 Ft-ot.  A Sport Bizottság a Jővőformáló Alapítványt jelölte meg. 
Kérdése, hogy fenntartja a bizottság határozatát, vagy módosítja. Alapítvány támogatása 
esetében a testület döntése szükséges.  
 
Rábai Zita: A módosításról írásban benyújtott kérelmet szeretne látni.         
 
  
 
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülés elrendelését javasolja.  
 
A bizottság ülését a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 
             K.m.f. 
 
 
 
  dr. Bognár László     Kádár Benigna 
   elnök             jkv. 


