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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011.
június 9-én, 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.
A bizottság határozatképes – 4 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt.
Az elnök elmondja, hogy a sportkoncepciót később, kihelyezett ülés keretében tárgyalja meg
a bizottság. Július-augusztus hónapra tervezi a kihelyezett ülés időpontját.
Kis-Simon László: Szeptember hónapra javasolja a kihelyezett ülést.
Rábai Zita: a képviselő testület szeptemberben tárgyalja, akkor ráér.
Egyebek napirendi pont közé felvenni kéri:
•

Farkas Márton: Nem gödi lakhellyel rendelkező gyermekek iskolai és óvoda
felmérésének eredménye

Rába Zita: Javasolja a bizottságnak, hogy vegye előre az Egyebek napirendi pont tárgyalását.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Kastély Központi Óvoda nevelési programjának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Házirendjének, Integrációs programjának elfogadása
Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens
3. napirendi pontként tárgyalva
2.

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

4. napirendi pontként tárgyalva

3. Németh László Általános Iskola és AMI támogatási kérelme
- Labdarugó Diákolimpia
5. napirendi pontként tárgyalva
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
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4. Németh László Általános Iskola – Drums Ütőhangszeres Együttes
6. napirendi pontként tárgyalva
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
5. Egyebek
•

József Attila Művelődési ház kérelme
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

1. napirendi pontként tárgyalva

•

Gödi Diák-Sport Egyesület kérelme
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök

2. napirendi pontként tárgyalva

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi Pont Tárgyalása:
1. napirendi pont tárgyalása: József Attila Művelődési Ház kérelme
Dr. Bognár László: A József Attila Művelődési Ház kérelmet nyújtott be az épület földszinti
vizesblokkjának felújítására. A munkát vállalkozó végzi, több ajánlat érkezett, a
legkedvezőbb ajánlat szerint 7 millió forintos beruházást jelentene. A Göd Városi Könyvtár
Áfa visszaigénylésre jogosult, így ha az önkormányzat a forrást a könyvtár részére biztosítja
a 7 millió forintos beruházás költségéből 1.5 millió forintos visszaigényléssel lehet élni. Az
igazgató kérése, hogy a bizottság támogassa a beruházását. Az elnök javasolja a támogatást.
Rábai Zita: Az előterjesztés szerint a Szemper Plusz Kft. 30 milliós pályázatot adott. Kérdése,
hogy a 30 milliós forintos és a 7 millió forintos ajánlat között mi a különbség?
Dr. Bognár László: A 30 milliós ajánlat nagyobb beruházást jelent.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a 7 milliós ajánlatnak mi a tartalma?
Szabóné Hegyi Valéria: Elmondja, hogy erre a kérdésre a művelődési ház vezetője tudna
pontos választ adni. Az áfa visszaigénylés lehetséges lenne, a továbbiakról a művház
igazgatója tud tájékoztatást adni, Ő tárgyalt a vállalkozókkal.
Rábai Zita: A 7 millió forintos ajánlatot a Szaki-Team 95’ Bt. Adta, számára nem egyértelmű,
hogy pontosan mit tartalmaz az ajánlat.
Dr. Bognár László: Javasolja a bizottságot, hogy a művelődési ház igazgatójának
megérkezéséig a bizottság függessze fel a napirendi pont tárgyalását.
2. napirendi pont tárgyalása: Gödi Diák Sport Egyesület kérelme
Dr. Bognár László: A GDSE nagyszabású tanévnyitó vízi-sportnapot szervezne a gödi
strandon 2011. szeptember 10-én. Különböző sportágak közül választhatnak: úszás, röplabda,
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vízilabda, torna. Lehetőség lesz aqua-fitneszre, gyógymasszázsra. Az egyesület már legalább
3 éve működik a városban. A sportnap megvalósításához összesen 200.000,- Ft támogatást
kérnek. A támogatást pólók, frissítők beszerzésére, illetve reklámanyagok készíttetéséhez
kérik.
Farkas Márton: Kéri, hogy részletes pénzügyi kimutatást készítsen és nyújtson be az
egyesület.
Lukács Gábor a GDSE elnöke : A támogatást a fellépő csapatok számára vett üdítőkre, érmek
készíttetésére, pólók készítetésre fordítanák. A póló gyártása igen drága, darabonként 1.000
Ft-tal kell számolni, a pólókból 200 db-ra van szükség.
Farkas Márton: Egy komplett pénzügyi kimutatást kér, amelyből kiderül, hogy 50 db póló
pontosan mennyiben kerül.
Czadró József és Hlavács Judit bizottsági tag megérkezett.
Dr. Bognár László: A GDSE számára 150.000,- Ft támogatást javasol.
Farkas Márton: Szintén 150.000,- Ft támogatást javasol.
Rábai Zita: 150.000,- Ft összegű támogatást javasol.
Kis-Simon László: 150.000,- Ft támogatást javasol.
Hlavács Judit: 150.000,- Ft támogatást javasol.
Kis-Simon László: Továbbra is kéri, hogy az egyesület nyújtsa be a pénzügyi tervezett.
41/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi DiákSport Egyesület Tanévnyitó Vízi-Sportnap megrendezéséhez 150.000,- Ft összegű támogatást
nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Kis-Simon László: Kéri, hogy a Gödi Körképben, illetve a Gödi Tv-be kerüljön be egy
összefoglaló cikk.
Sipos Richárd megérkezett.
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1. napirendi pont folytatása: József Attila Művelődési Ház kérelme
Rábai Zita: Szeretné tudni, hogy a Szaki-Team 95’ Kft. 7 milliós ajánlata pontosan mit
tartalmaz?
Szabó Imréné: A 7 millió forint mindent tartalmaz: a mozgáskorlátozott WC kialakítását, új
burkolatokat, új hideg-meleg vizes rendszer kiépítését teljes átalakítását stb. A Szaki- Team
ajánlata mindent tartalmaz, minden át lett beszélve, teljesen reális ár. A felsőgödi Az Ady
Klubot ez a cég újították fel. A könyvtár részére biztosított forrás esetén az Áfa
visszaigényelhető, 1.5 millió forint megtakarítást jelent.
Hlavács Judit: Az ajánlat megfelelőnek mutatkozik. A beruházáshoz a költségvetésben
valahonnan át kell csoportosítani a szükséges pénzt. .
Farkas Márton: Egyetért a javaslattal, támogatja az indítványt.
Szabó Imréné: Elmondja, hogy a 30 milliós ajánlat nettó érték, azaz bruttó 37 millió forint
lenne a beruházás.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a beruházás minek a terhére fog menni. Alpolgármester úr
nemrégiben elmondta, hogy az évközi beruházások a kötvénykamat terhére kerülnek
kifizetésre. Javasolja, hogy a forrás megjelölését a PEKJB határozza meg.
Dr. Bognár László: A művházat mindenféleképpen rendbe kell hozni, a civil szerveztek,
klubok, a könyvtárba járó emberek látogatják.
42/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a
József Attila Művelődési Ház vizesblokkjának felújítását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
3. napirendi pont tárgyalása: Kastély Központi Óvoda nevelési programjának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Integrációs programjának
elfogadása
Karaszek Ernőné: Elmondja, hogy megérkezett az integrációs programhoz a záradék, mely
tartalmazza a szakértői véleményt.
Kis-Simon László: Elmondja, hogy lényegében a Kastély óvoda által benyújtott teljes
dokumentációt átnézte. Az óvoda vezetősége elkészítette az integrációs programot. Magas
színvonalú integrációs program készült, teljesen szakmai jellegű. A megvalósításra és a
tartalommal való megtöltésre kell fókuszálni. Nagyon jónak találja, hogy a program végében
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össze van foglalva a lényeg egy struktúra rajz segítségével. A nevelési programom belül is
foglalkozik az integrációs programmal. A nevelési programom belül kiemelné az óvodai
ünnepek témakört. Megtalálható benne, hogy az óvodában milyen programokat tartanak, pl.:
Állatok Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Napja. Mind olyan jellegű program, ami a
gyermekeket érdekli.
A Házirend és az SZMSZ módosítását egy nyíregyházi szakértő végezte el. A szakértő
kiválónak találta az eljárásjogi megfelelősség, az anyagi és jogi megfelelősséget. Gratulál a
munkához.
Kérésük volt, hogy az új intézmény ne legyen tele integrációra szükséges gyermekkel, ez a cél
megfelelően valósult meg. Az óvodába maximalizálták a csoportlétszámot 25 főben, így
minden csoportba maximum 2 integrált nevelési igényű gyermeket lehet elhelyezni.
Karaszek Ernőné: Elmondja, hogy a nagy várakozással ellentétben nagyon nehéz volt
pedagógust találni. Szerette volna, ha a pedagógusoknak az óvoda végzettség mellett
gyógypedagógia végzettséggel is rendelkeznek. Jelentkeztek ezekkel a végzettségekkel
rendelkező pedagógusok, azonban mikor rájöttek, hogy valóban SNI-s gyermekekkel kell
foglakozniuk nem vállalták el a munkát. Elmondja, hogy végül sikerült, olyan kollégákat
találni, akik már most aktívan részt vesznek a munkában.
Rábai Zita: A felvételt nyert pedagógusok gödiek?
Karaszek Ernőné: Sajnos nem, Dunakeszi, illetve Vác városából érkeztek.
Rábai Zita: Kérdése, hogy a nevelési programot be kell e nyújtani a pályázathoz.
Karaszek Ernőné: Nem szükséges, az Alapító Okiratban meghatározott dolgok kerültek a
nevelési programba. A nevelési program összhangban van a pályázattal.
Rábai Zita: Elmondja, hogy a fenntartási időszakban valószínűleg ellenőrzik majd, és elkérik
a programot is.
43/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
Kastély Központi Óvoda Nevelési Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Házirendjét és Integrációs Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
Karaszek Ernőné intézményvezető
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. napirendi pont tárgyalása: Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
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Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a kérelmet a Alapszolgáltatási Központ nyújtotta be,
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására.
Farkas Márton: Teljesen szociális jellegű kérelem, a Szociális Bizottság támogassa. Kérdése,
hogy mi alapján választják ki a gyermekeket a Családsegítő Szolgálat?
Kis-Simon László: Kérdése, mi alapján választják ki a gyermekeket?
Rábai Zita: Ez a legjobb mondja a támogatás kérésnek.
Kis-Simon László: Hátrányos helyzetű gyermekekről van szó.
Rábai Zita: Nem javasolja támogatni.
44/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az
Alapszolgáltatási Központ által 2011. július 16 - 2011. július 23-ig, hátrányos helyzetű
gyermekek részére szervezet táborához anyagi hozzájárulást nem nyújt.
A kérelmet továbbítja a Szociális Bizottság számára.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
3. napirendi pont tárgyalása: Németh László Általános Iskola és AMI támogatási
kérelme - Labdarugó Diákolimpia
Dr. Bognár László: Az iskola focistái a Labdarugó Diákolimpián 1-2 helyezést értek el. Az
utazás költsége, mivel a versenyt vidéken rendezték meg, 80.000,- Ft-ba került.
Dajkáné Tóth Ágnes: A verseny már lezajlott. Elmondja, hogy eddig a környéken zajlottak a
versenyek, most azonban Gödtől igen távol került megrendezésre, így buszt kellett bérelni,
ennek költsége igen magas.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy ki fizette ki a busz bérlésének költségét? Amennyiben a
bizottság támogatja ki kapja meg a megítélt összeget?
Dajkáné Tóth Ágnes: A megítélt támogatást az iskola kapná meg.
Rábai Zita: Szimpatikusnak találja, hogy az iskola a verseny követően kéri a támogatást, az
eredményes részvételért. A bizottság így nem feleslegesen ad támogatást. A tanulóknak fontos
a sport, szép eredményeket értek el.

124
Dajkáné Tóth Ágnes: A tanulók versenyen való részvételét az iskolai keretből fizették ki, így
az intézmény költségvetésében hiány van.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a teljes összeget, vagy az összeg egy részét kéri az iskola?
Dajkáné Tóth Ágnes: Az támogatási összeg megítélésének mértékét a bizottságra bízza. Az
iskola minden támogatásnak örül.
Dr. Bognár László: 50.000,- Ft támogatást javasol.
Farkas Márton: 40.000,- Ft támogatást javasol
Dajkáné Tóth Ágnes: elmondja, hogy az ilyen iskola csapatok mások, mint az iskola Drums
csapata. A Drums egy művészegyüttes, szponzori díjat kapnak, míg a labdarugó csapat
egyértelműen iskolai csapat, szponzori díjjal nem rendelkeznek.
45/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Németh László
Általános Iskola és AMI tanulói labdarugó diákolimpia versenyeken elért eredményeiért
50.000,- Ft támogatásban részesíti
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 7- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

46/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Németh László
Általános Iskola és AMI tanulói labdarugó diákolimpia versenyeken elért eredményeiért
40.000,- Ft támogatásban részesíti
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 7- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

47/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Németh László
Általános Iskola és AMI tanulói labdarugó diákolimpia versenyeken elért eredményeiért
40.000,- Ft támogatásban részesíti
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság – 7- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

48/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága visszavonja
45/2011.(VI.09.) sz. és a 46/2011.(VI.09.) sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László elnök
A bizottság – 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. napirendi pont: Németh László Általános Iskola - Drums Ütőhangszeres Együttes
Dr. Bognár László: A Drums együttes 287.500,- Ft támogatást kér az együttes nyári
táboroztatásához.
Rábai Zita: A támogatási űrlapon szerepel, hogy az együttes saját forrásból fedezi a tábor
díjának egy részét. Ez szülői hozzájárulás?
Dajkáné Tóth Ágnes: Igen, ez a gyermekek tagdíja.
Rábai Zita: Kérdése, hogy hány gyermek vesz részt az együttesben?
Dajkáné Tóth Ágnes: A zenekar 11 gyermekből áll, összesen kb. 20 tagú.
Hlavács Judit: Színvonalas együttes, érdemes őket támogatni. Nem csak az itteni
rendezvényeken, hanem máshol is fellépnek. 110.000,- Ft támogatást javasol.
Dr. Bognár László: A Drums együttessel a város meg van elégedve.
49/2011.(VI.09.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Drums
Ütőhangszeres Együttes nyári táborához 110.000,- Ft támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság - 7 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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•

Nem gödi lakhellyel rendelkező gyermekek iskolai és óvoda felmérésének eredménye

Farkas Márton: Kérdése, hány olyan gyermek jár a Göd oktatási intézményibe, akik nem gödi,
illetve nem neveleki lakhellyel rendelkeznek.
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy a Kastély Központi Óvodában 5 nem gödi lakhellyel
rendelkező gyermek van. A Kincsem Óvoda igazgatójától nem kapott választ. A Huzella
Tivadar Általános Iskolában a felvett elsősök 3%-a, a Németh László Általános Iskola
esetében 10%-a nem gödi lakhellyel rendelkezik.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a bizottság mikor tárgyalja meg a város sportkoncepciójáról
készült tanulmányt?
Dr. Bognár László: A sportkoncepciót szeptember elején, kihelyezett ülés keretében tárgyalja
a bizottság.
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést
bezárja.

K.m.f.

Dr. Bognár László
Elnök

Kádár Benigna
jegyzőkönyvvezető

