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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  2012. június 
27-i rendkívüli  n y í l t ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (nincs jelen: Rábai Zita - jelezte  távolmaradását) 
 
dr. Bognár László, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. A meghívó szerinti 2. 
napirendi ponthoz beérkezett a Kincsem Óvoda nyári ügyeleti rendje, ez az ülés előtt kiosztásra került.  
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi 
pontokat: 
 
1.)Kincsem Óvoda – óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző   
       

2.) 2012. évi nyári nyitva-tartás a Huzella Tivadar Ált. és Két Tanítási Nyelvű  
     Iskolában, a Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézményben, a Németh László  
     Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Kincsem  
     Óvodában 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző     

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Kincsem Óvoda – óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
 
dr. Bognár László: Köszönti a Nevelő-testület tagjait. Elmondja, hogy az óvodavezetői 
álláshelyre beérkezett pályázat bontása 2012. május 17-én megtörtént. A bontást az aljegyző 
végezte. Ezt követően május 23-án alakult meg a 3 tagú előkészítő bizottság. 2012. június 11-
én a szakdolgozók ültek össze, majd az alkalmazotti közösség, június 13-án pedig a szülők 
gyűltek össze véleményezésre. Ez a napirend háromszor került eddig az önkormányzat 
bizottságai elé. Elsőként a KOSB tárgyalta volna, de mivel nem érkeztek be a vélemények a 
bizottsági ülés időpontjáig, ezért levették a napirendről. Másodszor a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta. Ami nehézséget jelent és amit tárgyalni kell ma az 
a Nevelő-testület által felvetett apró,  formai hibák és a PEKJB észrevételei, mint például az, 
hogy az alkalmazotti kör összevont szavazata elmaradt, a jelenléti ívek nem érkeztek meg, és 
a szavazások eredményei nem egyértelműek, a jelölt hol megkapja, hol nem kapja meg a 
szavazatokat. Mindezekre tekintettel azt a javaslatot teszi, hogy a pályázatot nyílt ülésen 
tárgyalja a bizottság, az ezzel kapcsolatos véleményeket pedig zárt ülésen, ahol az egyéb 
feszültséget okozó tényeket is feltárhatják. Törvénytelenség nem történt, az apró formai 
hibákat kell átbeszélni a zárt ülésen. 
 
Szabó Zsófia: Személyét illető kérdések miatt zárt ülést kér pályázatának ismertetéséhez.  
 
Dr. Bognár László: A bizottság erről szavazhat, ha a pályázó külön kérése.  
 
Dr. Nagy Atilla: A pályázókat zárt ülésen hallgatjuk meg egyébként is, az elbírálás is így 
történik. Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy az előkészítő bizottságot meg kell hallgatni, de 
most a feszültségek tisztázása végett ez megtörténhet.  
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy elsőként a pályázót 
hallgatják meg, majd ezt követően az előkészítő bizottságot  zárt ülésen, az eredményhirdetést 
pedig  nyílt ülésen ismerteti a bizottság elnöke. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
Dr. Bognár László: A zárt ülést követően ismerteti a bizottság … számú határozatát, mely 
szerint a Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyére beérkezett Szabó Zsófia pályázatát 
szakmailag, és a tartalmilag megfelelőnek találta és javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
Felkéri a jelenlévő és e kérdésben érintett vendégeket, hogy ezt a döntést békében fogadják el, 
és ennek megfelelően végezzék majd a munkájukat. 
 
2. napirendi pont: 2012. évi nyári nyitva-tartás a Huzella Tivadar Ált. és Két Tanítási 
Nyelvű Iskolában, a Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézményben, a Németh László  
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Kincsem Óvodában 
 
Sellyei Noémi: A törvény rendelkezéseinek eleget téve a nyári nyitvatartást az intézmények 
kialakították, mindig van ügyelet, erről egyeztettek az óvodák is. Minden intézménynek van 
olyan épülete, ahol a gyermekeket fogadhatják.  
 
Dr. Bognár László : Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 3.oldalon található határozati 
javaslatra és az ülés előtt kiosztásra került előterjesztésben szereplő határozati javaslatra.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

63/2012.(VI.27.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a  

• Huzella Tivadar Általános és Két tanítási Nyelvű Iskola 
• Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
• Kincsem Óvoda 

 
2012. évi nyári ügyeleti rendjét.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök,  Markó József polgármester  
 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
               kmf. 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
 
 


