JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2012.
március 28-án, 8.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendkívüli 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 – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt.

A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal felveszi a témát az egyebek napirendi pont közé.

Tervezett Napirendi Pontok:
1. Városi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

A bizottság – 4– igen, -1- tartózkodás, -1- nem szavazati aránnyal elfogadta a napirendi
pontot.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Városi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és
intézkedési terv
dr. Bognár László elnök felkéri dr. Nagy Atilla aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a kiküldött anyaghoz képest két módosítás történt az
esélyegyenlőségi tervben: az egyik, hogy a régi alkotmányra hivatkoztak a szövegben, ezt
módosította a hatályos alkotmányra. A másik változtatás a Kincsem Óvoda pedagógiai
programjával kapcsolatos.
Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv
becsatolása az óvodabővítési pályázat benyújtásához szükséges. A pályázat feltétele a terv
benyújtása. A pályázathoz a korábban elfogadott esélyegyenlőségi tervet be lehet nyújtani,
azonban a szerződéskötésig mindenképpen be kell nyújtani az elmúlt két évben elfogadott
esélyegyenlőségi tervet.
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Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a bizottság korábban már tárgyalta az esélyegyenlőségi
tervet, azonban elfogadni nem tudta.
Kis-Simon László: A kiküldött anyag tele van stilisztikai hibával, olyan mondatokkal melyek
nincsenek befejezve, valamint tartalmi hibákkal is. Az anyag egyik oldalának szöveges
részében a város lakosságát 17 ezer főben állapítja meg, majd a következő oldal táblázatában
19 ezer fő a lakosság száma. Aljegyző úrnak elmondja, hogy saját anyagában hullámossal
aláhúzta azokat a részeket, melyek véleménye szerint nem megfelelőek. Kéri aljegyző urat,
hogy a javaslatokat figyelembe véve javítsa ki az előterjesztés szövegét. Az intézményi
létszámok tekintetében az adatszolgáltatás nem teljes. Hátrányos helyzetű gyermekekről nincs
adat. Az intézményeknek adatot kell szolgáltatnia az önkormányzat felé. Pozitívum, hogy az
intézmények munkáját a közoktatási szakértő megdicséri. Az iskolák és óvodák jól
működnek. A szakértő a jövőben végrehajtandó teendőket megfelelően összeszedte, az
intézkedési tervet elkészítette. Az intézkedési tervbe foglalt hibákat ki kell javítani.
Sipos Richárd: Egyetért Kis-Simon Lászlóval. Első olvasatra is nagyon sok hiba szűrhető ki
az anyagból. Az irat nem az aktuális adatokat tartalmazza. A statisztikai adatok nem pontosak.
Sok esetben a 2009-es adatok maradtak a szövegben. Az előterjesztést ebben a formájában
nem tudja elfogadni.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy az anyagból 44 oldalt olvasott el, de már az első két oldal is
tele volt hibákkal. Tartalmi-és stilisztikai hibákkal van tele. Az anyagot nem javasolja
elfogadásra. Sok esetben a mondatok fele hiányzik. Az anyag azonban nem rossz kiindulási
pont, tartalmából a bizottság levonhatja a következtetéseket. A tanulmányból az derül ki, hogy
a 3 év alatt gyermekek száma 35%-kal csökkent 2009-es évhez képest. Ha ez igaz, akkor a
megfelelő következtetéseket le kell vonni.
Farkas Márton: Javasolja elnapolni a napirendi pontot.
Kis-Simon László: Elmondja, hogy az intézményeknek jutatott önkormányzati támogatásokat
összehasonlítva a települési intézmények eltérő összegeket kapnak. A Kastély Óvoda esetében
az önkormányzati támogatás 2011-es évben 39 millió forint, a Kincsem Óvodáé 51 millió
forint. Az iskolák tekintetében a Németh László iskola 126 millió forint, a Huzella Tivadar
iskola támogatása pedig, 121 millió forint. Az eltérések mértéke nem indokolt.
Hlavács Judit: Elmondja, hogy az intézmények egy főre jutó támogatása csökkent. A
magánóvodák tekintetében is csökkent a támogatás mértéke, ezt a változást a táblázat még
nem tartalmazza.
Dr. Nagy Atilla: Sok esetben nem pontosak az adatok. Elmondja, hogy 2009-ben a táblázatok
nem tartalmazzák a HHH gyermekeket, mivel akkoriban még nem készültek ilyen jellegű
felmérések. Az önkormányzati támogatások között az egyes intézmények esetében azért
vannak eltérések, mert az intézményekben a csoportlétszámok eltérnek, változnak. A
magánóvodák finanszírozása az elmúlt évben csökkent.
Hlavács Judit: Javasolja, hogy az anyagban önkormányzati támogatásokat tartalmazó táblázat
tartalmazza, hogy az önkormányzati támogatások ezer forintban értendők. A mellette lévő
oszlopban szereplő értékek ugyanis már forintban szerepelnek.
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Dr. Nagy Atilla: Az óvodabővítési pályázat kapcsán az önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy
a most tárgyalt esélyegyenlőségi tervet becsatolja. A szerződéskötésig az önkormányzatnak
mindenféleképpen be kell csatolnia a 2009-2010.-es évnél nem régebbi közoktatási
esélyegyenlőségi tervet.
Dr. Bognár László: A bizottság javaslataival és észrevételeivel egészítse ki az anyagot.
Javasolja a napirendi pont levételét.
Farkas Márton: Mivel az anyagot a mai nap során a Képviselő-testület is tárgyalja, kéri, hogy
a testület felé a bizottság jelezze, hogy a megkapott anyagban soka tartalmi hiba, de ezeket a
bizottság következő ülésén korrigálja.
Sipos Richárd: Kérdése, hogy az esélyegyenlőségi tervet meddig kell elfogadnia a Képviselőtestületnek?
Dr. Nagy Atilla: Az esélyegyenlőségi terv elfogadásának határideje tárgyév április 02. napja.
Rábai Zita: A pályázatokhoz be nem nyújtott anyagokat tekintetében hiánypótlást kell
benyújtani. A hiánypótlás benyújtási határideje általában 15 nap.
Hlavács Judit: Az esélyegyenlőségi tervet a pályázathoz ilyen formájában nem lehet beadni.
Dr. Bognár László: A pályázathoz utólagosan kerül becsatolásra az esélyegyenlőségi terv.

37/2012.(III.28.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
Göd Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési
Terve elnevezésű dokumentumot a következő bizottsági ülés alkalmával újratárgyalja,
észrevételeivel kiegészíti.

Határidő: 2012. április 05.
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző

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

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Bognár László
elnök

Kádár Benigna
jkv.

60

