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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. 
szeptember 6-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Farkas Márton tag, aki nem jelezte távolmaradását) 
 
dr. Bognár László, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 tag jelen van. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az „egyebek” napirendi pontban a 
bizottság a GSE elnökétől beérkezett kérelmet tárgyalja.  
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pontot vegyék le napirendről, mert nem érkezett be a 
Búzaszem Iskolától a beszámoló. 
 
Ezt követően a bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti elnöki javaslatokat és 
az  alábbi napirendi pontokat: 
1.)  Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2011/2012 évi beszámolója  
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens      
2.)  Kastély Központi Óvoda Göd 2011/2012. évi beszámolója 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens      
3.)  Kincsem Óvoda Göd 2011/2012. évi beszámolója 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens                
4.)  Magánóvodákkal kötendő támogatási szerződések 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                 
5.)  „Göd-Bócsa”-ért Baráti Kör – támogatási kérelem 
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök      
6.)  Támogatási kérelem szakvizsga elvégzéséhez (Szabó Zsófia 
       óvodavezető) 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens       
7.) Támogatási kérelem szakirányú továbbképzés elvégzéséhez 
      (Erdész Ildikó óvodapedagógus) 
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens       
8.) Támogatási kérelem Diákolimpián való részvételhez (Gránát Roland)  
      Előterjesztő: Sellyei Noémi oktatási referens       
9.) Támogatási kérelem művészeti-kulturális rendezvény megtartásához (Szenzor  
      Fotókör)  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök       
10.) Szlávy Géza mesteredző levele  
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök       

 11.) Egyebek: 
        - GSE elnökének 2012. szeptember 3-án kelt levele 
          előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Horváth László GSE elnöke 
 
Rábai Zita a napirendi pontok tárgyalása előtt jelzi, hogy a KOSB-PEKJB júniusi együttes 
ülésén tervezték, hogy augusztus hónapban visszatérnek a GSE beszámolójának 
véglegesítésére. 
 
Dr. Bognár László: Igen, erről beszéltek a GSE elnökével a napokban, a következő bizottsági 
ülésen külön napirendben tárgyalja a bizottság. 
 
Napirend pontok tárgyalása  
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1. napirendi pont: Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2011/2012. évi beszámolója 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy véleményezzék a beszámolót.  
 
Kis-Simon László: A vezetői pályázat elbírálásának keretében az intézményről teljes 
áttekintést kaptunk, javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Hlavács Judit: A beszámolóval sokat dolgoztak, eredményesen működik a szakszolgálat, a 
beszámoló minden információt tartalmaz, ami számára kérdéses volt. Tudomása szerint az 
autistákkal foglalkozó specifikus pszichológus foglalkoztatásának kérdése megoldódott, 
szeptembertől munkába áll.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet (Pedagógiai Szakszolgálat vezetője): Több pszichológust 
meghallgattak, ezek közül egy főnek volt megfelelő a szakmai végzettsége, aki egyébként 
gödi lakos is. 
 
Dr. Bognár László: Ha nincs több kérdés, akkor felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

65/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Városi Pedagógiai 
Szakszolgálat 2011/2012 évi beszámolóját elfogadja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
2. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda és a Kincsem Óvoda  2011/2012. évi beszámolója 
 
Kis-Simon László: A két óvoda beszámolójára együtt szeretne reagálni. A Kincsem Óvodánál 
örömmel vette a táblázatos formájú beszámolót. Javasolja, hogy a két óvodavezető a jövőben 
ehhez hasonlóan, egységesen készítsék el a beszámolókat. Kastély Központi Óvoda 
beszámolójának 39. oldalán találhatóak a tanköteles gyermekek száma 22 fő, ebből 2 
gyermeket javasolt a Nevelési Tanácsadó visszatartásra. 20 gyermek szülői kérésre maradt, 
ami véleménye szerint igen sok. Ez a téma már ismert, a tanköteles gyerekről a szülőnek 
nyilatkozni, hogy miért nem javasolja az iskolába járást. 2012/2013-as években 
változtatásokat tervez a Kastély Óvoda, kéri ezeket vázlatosan felsorolni. Egyebekben a 
beszámolókat köszönettel vette és javasolja elfogadni. 
 
Karaszek Ernőné (Kastély Központi Óvoda vezetője): Az első felvetésre reagálva elmondja, 
hogy akkor még érvényben lévő Közoktatási Törvény még engedélyezte, hogy a gyermekek 
szülői kérésre maradhassanak az óvodában a tankötelességük ellenére. Minden egyes esetben 
egyeztettek az óvónőkkel, szülőkkel. Ezeknél a gyermekeknél általában fizikai vagy szellemi 
fejlődés miatt indokolt volt, ezért jóváhagyták. 2013-ban szigorítás várható e témában. 
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A változásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Fácán Óvodaegységnél és a Jávorka utcai 
óvodánál változások voltak, többek közt a kollegáknál, a szülői tájékoztatásban, ezentúl nem 
csak szóban, hanem írásos formában adnak majd tájékoztatást.  
Változás található még az óvoda házirendjében is. Problémát okoz, hogy a Fácán 
óvodaegységnél az előkertben néhány játékot elhelyeztek, de ez a szülők körében egy 
játszótérnek minősült, szívesen maradnak itt zárás után. A talaj szerkezete sem ehhez 
alkalmazkodik, a koptatásra számítani lehet, ezt a gyakorlatot meg kívánják szüntetni. 
További változás a csoportpénz rendszerben van. Az igények már nagyon magasra szöktek, 
több szülő jelezte, hogy nem tudják ezeket anyagilag fedezni. Ebben a témában igen nehéz 
igazságot tenni. Tisztasági csomaggal kapcsolatban elmondja, hogy ezt eddig a szülők 
támogatásként hozták be a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba. Ez országos szinten is így volt. 
Most már jelzés érkezett a szülők részéről, hogy ez is legyen központi ellátási feladat. Ehhez a 
problémának a megoldásához várja most a kollegái javaslatát.  
 
Farkas Márton tag megérkezett. 
 
Kis-Simon László: Kérdése, hogy a Kastély Óvodában az óvodapedagógusok munkáját 
hogyan ellenőrzik? A Kincsem Óvodánál ezt a beszámolóban pontosan rögzítették. Kérése, 
hogy a féléves beszámolóban erre térjenek ki. 
 
Karaszek Ernőné: A munkaterv része volt az ellenőrzési terv, ebben részletesen rögzítve volt. 
Az ellenőrzés során a pedagógiai munka kerül ellenőrzésre, havi szinten. Az ellenőrzési 
tervről teljes dokumentációval rendelkeznek. 
 
Dr. Bognár László: Több szülő jelezte, hogy egyre nehezebben tudják a csoportpénzeket 
befizetni. Kéri az óvodavezetőket, hogy jelezzék a bizottság felé, kik a rászorultak, mert 
megpróbálunk segíteni. 
 
Lenkei György: Mint a Szociális Bizottság elnöke kéri, hogy aki valóban rászoruló, azokról 
várjuk az óvodavezetőktől a jelzéseket. A gyermekek a hátrányos helyzetük miatt nem 
maradhatnak ki az egyes eseményekből, Meg kell találni a lehetőséget a segítségre.  
 
Rábai Zita: A pályázatban bevállalta az önkormányzat a kötelezettségeket, a személyi 
feltételeket sikerült megoldaniuk, a fenntartási időszak még 4 év, viszont látszik, hogy 
folyamatos problémát okoz majd a megfelelő pedagógusok alkalmazása. 
 
Dr. Nagy Atilla: Valóban folyamatos problémát fog okozni. Tavasszal is próbált a vezető a 
foglalkoztatásban változtatni, és a megfelelő dolgozókat alkalmazni. Ameddig SNI-s 
gyermekeket tudunk ellátni, addig sikerül teljesíteni az elvárásokat. 
 
Rábai Zita: Kicsit sokat vállalt be ezzel az önkormányzat, nem biztos, hogy ezeket a 
problémákat tudja majd kezelni. 
 
Dr. Nagy Atilla: Igazából egy gyermekkel volt probléma, pedig több SNI-s gyermek van. 
 
Farkas Márton: 20 szülő élt tankötelesség ellenére azzal a lehetőséggel, hogy a gyermeke még 
1 évig az óvodába járjon. 
 
Karaszek Ernőné: Ez a napirend elején már felvetődött. Ismerteti az akkor elhangzottakat.  
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Farkas Márton: Ezt nagyon nagy számnak tartja, nem ért egyet, mert ez nem minden esetben 
lehet indokolt, attól függ, hogy a gyermekeknek ez intellektuális igénye. 
 
Szabó Zsófia: Az óvodáknak költségvetésük van, amihez igazodniuk kell, a Kincsem 
Óvodába a fűtéssel hatalmas gondjuk volt, a dologi költségvetésük szinte teljesen elfogyott, 
szakmai beruházásokra nem is maradt pénz. Tegnap is elromlott egy gázboyler, eddig már 
kettőt is ki kellett cserélni. A vízelvezetési problémákat már megszüntették a nyáron, 
remélhetőleg a következő évben már a felújítások megkezdődhetnek. Szükséges a fűtési 
rendszer teljes felújítása. Az óvodában létrejött egy egyesület, akik kezelik a csoportpénzeket. 
Ezt a kezdeményezést örömmel vette, jó megoldásnak tartja.  Két képviselőtől segítséget 
kapott a nyáron a szükséges, gyors hibaelhárításban.  
 
Dr. Bognár László: Valóban súlyos a helyzet, a Kincsem Óvoda felújítása nagyon fontos. A 
Beruházási Osztály várhatóan tesz majd javaslatot  a felújításra. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a két óvoda beszámolójáról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

66/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság úgy dönt, hogy a Kastély Központi Óvoda 
2011/2012. éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László bizottsági elnök, Intézményvezető 

 
 

67/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda  2011/2012. 
éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László bizottsági elnök, Intézményvezető 
 
 
3. napirendi pont:  Magánóvodákkal kötendő támogatási szerződések 
 
Dr. Nagy Atilla: A 15 eFt-os támogatási összeg szerepelt tavaly is. Az egyik óvodából még 
mindig vár adatot, ami ígéret ellenére nem érkezett meg. Kiemelendő, hogy az óvodáknál 
elvégezték a tanköteles gyermekeknél a szükséges vizsgálatot, és így megállapításra került, 
hogy ki mehet iskolába, vagy ki az, aki még az óvodákban marad. Kb . 40 gyermeket látnak 
majd el a magánóvodák. Újdonság az elmúlt évhez képest, hogy a gyermekeket eddig 
javasolták név szerint az egyes óvodákba, most szabadon lehet választani, hogy hová 
kerüljenek. A támogatás nyújtásához pénzmaradvánnyal rendelkezik az önkormányzat. 
 
Hlavács Judit: Módosító javaslata, hogy a határozati javaslatban „gyermek után” szerepeljen.  
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A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

68/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Kiegészítő óvodai férőhelyek működésének támogatása 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
– a Cifra Palota Családi Napközire vonatkozó adatok nélkül -  javasolja, hogy: 
 
A saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert, vagy felvételt 
nyert, de arról az az alábbiak szerint lemondott gödi vagy Sződ-nevelek dűlői illetőségű 
gyermekek elhelyezését a 2012/2013-es nevelési év 2012. szeptember 1. napja és 2013. június 30. 
napja közötti időszakára a következők szerint oldja meg. 
 
A Kincsem Óvodába illetve a Kastély Központi Óvodába jelentkezett és helyhiány miatt felvételt 
nem nyert gyermekek óvodai ellátására a szülőknek a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda óvoda 
által e célra felajánlott 17 férőhelyét, a Palánta Óvoda e célra felajánlott 25 férőhelyét, a Kuckó 
Óvoda és Családi Napközi e célra felajánlott 8 férőhelyét, a Cifra Palota Családi Napközi e célra 
felajánlott __ férőhelyét, a Mackóvár Játszóház e célra felajánlott 6 férőhelyét, a  Csiga-Biga 
Óvoda e célra felajánlott 4 férőhelyét, az Ugri-Bugri Óvoda e célra felajánlott 30 férőhelyét és a 
Játszoda Családi Napközi e célra felajánlott 8  férőhelyét ajánlja föl. 
1. A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával  (Gödi Napsugár Waldorf            
             Alapítvány) megállapodik legfeljebb 17,  
2. a Palánta Óvoda fenntartójával (gödi Gyermekkert Nonprofit Kft.) megállapodik  
             legfeljebb  25, 
3. a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi és Óvodai  
             Közhasznú Alapítvány) megállapodik legfeljebb 6, 
4. a Cifra Palota I., II. Családi Napközi fenntartójával (Mandarina Kids Közhasznú Nonprofit 
             Kft.)megállapodik legfeljebb __, 
5. a Mackóvár Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.)  
             megállapodik legfeljebb 6, 
6. a Csiga-Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga Alapítvány) megállapodik  
             legfeljebb 4, 
7. az Ugri-Bugri Óvoda fenntartójával (Deák és Herwerth Kft.) megállapodik legfeljebb 30, 
8. a Játszoda Családi Napközi fenntartójával (Játszoda Egyesület) megállapodik legfeljebb  
             2, 
 
mindösszesen azonban legfeljebb 40 fő, külön név szerint meghatározott gödi vagy sződ-nevelek 
dűlői állandó lakóhellyel rendelkező, önkormányzati óvodába a 2012/11-es nevelési évre felvételt 
kérő, de helyhiány miatt nem nyert, illetve felvételt nyert, de arról lemondott gyermek óvodai 
vagy óvodaszerű ellátásáról. Minden ilyen gyermek után havonta és utólag 15.000.-Ft támogatást 
folyósít az önkormányzat függetlenül a napi ellátás időtartamától és a szülők szociális helyzetétől 
vagy attól, hogy otthon vannak-e bármely okból, illetve munkavégzés miatt napközben távol 
vannak.  A támogatási időszak 2012. szeptember 1 – 2013. június 30. A jelentkezett, de 
lemondott gyermekek támogatásra való jogosultságának további feltétele, hogy a jelentkezésnek, 
a lemondásnak az önkormányzati óvodákban dokumentálva kell lennie.  
 
Meglévő forrás:  2012. évi költségvetés „Magánóvodák támogatása” során szereplő e célra 
betervezett pénzmaradvány. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötésére az 
érintett óvodákkal, a családi napközikkel és a játszóházzal. A szerződéseknek az előző évi 
hasonló tárgyú szerződéseknek megfelelőeket kell tartalmazniuk, figyelembe véve az óvodáktól 
eltérő intézménytípusok sajátosságait.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Szinay József jegyző 
 
 
4. napirendi pont: „Göd Bócsa”-ért Baráti Kör – támogatási kérelem  
 
Dr. Bognár László: Felkéri Lenkei György képviselőt, hogy ismertesse a támogatással 
kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Lenkei György: 1942-ben ide telepített emberek közössége lakott az un. „Bócsán”, előtte  
majorság volt. 1947-ben igen nagy szegénységben az itt élők összeadtak pénzt és harangot 
öntettek Szent Mihály tiszteletére.  Egy 70. és egy 65. évfordulóról van most szó, melyet 
méltóképpen szeretnének megünnepelni és Szent Mihály napját, szeptember 29-ét „Bócsa 
Napja”-nak nyilváníttatni. A harangláb felújítását tervezik és egy emlékhely kialakítását a 
Bócsára vezető út mellett. Ismerteti a szept. 29-i tervezett programot. 100 eFt támogatást 
kérnének erre a szervezők. A szervezők egyébként a közelmúltban alapították ezt a baráti 
kört, melynek vezetője Szelinger Tamás.  
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a bizottság pénzügyi keretét, mely kb. 1.300.000,-Ft. Készített 
tervet a jelenleg még várakozó támogatási kérelmek elosztásával kapcsolatban, melyeket 
szintén ismertet.  
 
Kis-Simon László: Nemes kezdeményezésnek tartja, ez egy méltó emlékállítás, mely az 
emberek identitását megerősíti. Ez a településrész megérdemli, hogy a történelmüknek méltó 
emlékhelyet és ünnepséget szervezzenek. 
 
Lenkei György: Ezt a kezdeményezést a „Göd Bócsa-ért” Baráti Kör szervezi, ez egy civil 
társaság. 
 
Sipos Richárd: A kezdeményezést maximálisan támogatja, de ez lehet egyébként 
városfejlesztési téma, bár ez egy kis közösség. Ebből fakadóan 50 eFt-ot javasol 
támogatásként a másik felét pedig polgármesteri keretből. 
 
Farkas Márton: A100 eFt-os támogatást javasolja e nemes célra. Kérdése, hogy civil baráti 
kör tudta-e az év elején, hogy milyen céljaik vannak, mert már akkor be kellett volna adniuk 
egy pályázatot.  
 
Lenkei György: Ez egy tavaszi kezdeményezés volt, akkor alakult a civil szervezet. Amikor Ő 
értesült, akkor már a két évforduló szervezését elindították, a helyi lakosok kezdeményezték. 
 
Hlavács Judit: A felsorolásban látható, hogy már a TESZ végzett az oszlopokon felújítást. 
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Lenkei György: Az oszlopok felújítására kértek korábban árajánlatot, de kiderült, hogy ez a 
rész magánterület, ezért nem megvalósítható ott az oda tervezett emlékhely kialakítása. 
Javasolja, hogy a „Bócsa Napját” oklevéllel és ünnepélyes átadással biztosítsa az 
önkormányzat.  
 
Rábai Zita: Farkas Mártonnal ért egyet abban, hogy év elején kellene beadni a pályázatot. Ez 
valóban egy szép kezdeményezés, nagy része a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság hatáskörébe tartozik, ebben Sipos Richárddal ért egyet. Megjegyzi, hogy például az 
Erdész-köz lakói is tartanak évente rendezvényt, de nem kértek rá támogatást.  
 
Lenkei György: Itt a két évforduló ünnepélyes megrendezéséhez kérik a támogatást, bár nem 
tud nyilatkozni a nevükben, valószínűleg az ezt követő években ezt nem tennék.  
 
Czadró József: Ez a térség a város periférikus része, ezért minden támogatást megér az 
integrálódása a városhoz. Ha ezen esemény is a közeledést szolgálja, akkor támogatja a 
kérését a civil szervezetnek mind a 100 eFt-os támogatásban és az oklevél kiadásában.  
 
Hlavács Judit: A kezdeményezés jó, az emléktábla felállítás is, támogatásként 50 eFt-ot 
javasol.  
 
Farkas Márton: Ha idejében beadják a kérelmet, akkor a Civil Tanács megadta volna a 
támogatást. 
 
Dr. Bognár László felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak külön-külön a két támogatási 
összegről. 
 
Szavazás: 50 eFt-os támogatási összegről: 4 „igen”, 3 „tartózkodás” 
               100 eFt-os támogatási összegről: 4 „igen”, 3 „tartózkodás” 
                
Dr. Bognár László: Mivel a szavazás szerint döntés nem született, ezért ismételt szavazást 
javasol. 
 
Sipos Richárd tag kiment. 
 
Rábai Zita kijelenti, hogy nem hajlandó ismételten szavazni. 
 
Dr. Bognár László felkéri a tagokat szavazzanak arról, hogy mivel nem volt döntés, ezért 
visszavonják-e az eddigi határozatokat.  
 
Sipos Richárd tag visszajött. 
Rábai Zita tag kiment. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal döntenek arról, hogy 
visszavonják az előző szavazást.. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a jelenlévő tagokat, hogy ismételten szavazzanak a két támogatási 
összegről.  
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Ismételt szavazás: 50 eFt-os támogatási összegre: 2 „igen”, 4 „tartózkodás” szavazat. 
                            100 eFt-os támogatási összegre: 4 „igen”, 1 „nem”, 1 tartózkodás” szavazat. 
 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak szintén külön-külön a jubileumokról 
és az ünnepi okleveles átadásról és arról, hogy szeptember 29-ét „emlék-nappá” nyilvánítsák 
Bócsa településrészen. 
 
Szavazás:  
- A két jubileumra tekintettel az ünnepélyes, okleveles átadásról:  5 „igen” szavazat.  
- Bócsa településrész emléknapjának szeptember 29-t jelölik meg:  5 „igen” szavazat. 
 
Fenti szavazások után a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

69/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 100.000,-
Ft-os támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a „Göd-Bócsa-ért” Baráti Kör 
(képviseli: Szelinger Tamás elnök) részére a betelepülés 70. évfordulója és a 
harangszentelés 65. évfordulója alkalmából az emlékhelyek kialakítására és az átadó 
ünnepség lebonyolítására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
   
 

70/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Göd-
Újtelep (BÓCSA) településrésznek a betelepülés 70. és a harangszentelés 65. évfordulója 
alkalmából Göd Város Önkormányzata oklevelet állítson ki és ünnepélyes keretek közt 
adja át. 
 
A bizottság javasolja továbbá, hogy „Bócsa” településrész emléknapja szeptember 29. 
legyen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Szinay József jegyző   
 
 
5. napirendi pont: Támogatási kérelem szakvizsga elvégzéséhez (Szabó Zsófia kérelme) 
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a Kincsem Óvoda vezetőjének kérelmét.  
 
Szabó Zsófia: A felvételi lapja megérkezett. Információi szerint a 2 évvel ezelőtti képzését 
beszámítják, ebből adódóan lehet, hogy csak egy év lesz a jelenlegi szakképzési idő a  2 év 
helyett. 
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Hlavács Judit: A pontos szak megnevezését nem találja az előterjesztésben. 
 
Szabó Zsófia: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógus 
szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzési szak. 
 
Lenkei György: Pozitívum, hogy a vezető továbbképzésen szeretne részt venni. Javasolja a 
támogatást. 
 
Sipos Richárd tag visszajött. 
 
Rábai Zita: Az előterjesztésben 2 x 13.000,-Ft szerepel. A határozati javaslatban 2 x 130.000,-
Ft, de ha 2 év, akkor ez 4 félév, az már 4 x 130 eFt lenne. Nagyon kevés cég, illetve 
intézmény akár fele részben sem tudja támogatni ezeket a tanulmányokat. Kérdése, hogy 
ezzel a végzettséggel milyen vizsgálatokat végezhet el?  
 
Szabó Zsófia: Minden vizsgálatot, ami az oktatással összefügg.  
 
Rábai Zita: Akkor ehhez majd plusz megállapodás szükséges, ami plusz jövedelemszerzési 
lehetőséggel jár. 
 
Hlavács Judit kiment. 
 
Kis-Simon László: Esélyegyenlőségi tervet is szakértő csinálta. Ha a kérelmező óvodavezető 
a támogatásként juttatott összeget a későbbiekben a szakértői munkájával ledolgozza, akkor 
azt elfogadhatónak tartja. Kétségei vannak afelől, hogy egy másik intézményt például 
vizsgálhat-e társintézmény. 
 
Sellyei Noémi: Az előterjesztés lényege, hogy a bizottság támogatja vagy sem. A 130.000,-Ft-
ot illetően elmondja, hogy nem elírás van a határozati javaslatban, mert az óvodavezetővel az 
1 éves időtartamot beszélte meg.  
 
Dr. Bognár László: Kérdése a bizottság tagjaihoz, hogy van-e módosító javaslatuk? 
 
Sipos Richárd: Egyetért a támogatással a Kis-Simon László által tett javaslattal együtt.  
 
Hlavács Judit tag távozott. 
 
Kis-Simon László: A megállapodásba azt is bele kellene foglalni, hogy amennyiben saját 
hibájából nem tudja elvégezni a tanulmányait, akkor vissza kell fizetnie a támogatási 
összeget. 
 
Szabó Zsófia: Ez a tanulmányi szerződés része.  
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatról kiegészítve Kis-Simon László javaslatával, miszerint a képzés után az óvodavezető 
a támogatási díjat, mint szakértő ledolgozza.  
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A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

71/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja 
Szabó Zsófia óvodavezető szakképzési kérelmét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának  Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői 
területen szakirányú továbbképzési Szakán. A bizottság a félévek számának pontos 
ismeretében saját pénzügyi keretéből támogatást nyújt (130.000,-Ft/félév + 9.000,-Ft 
egyéb költség) azzal a feltétellel, hogy a megszerzett képesítés birtokában az 
önkormányzat intézményeinél a szakértői vizsgálatokat a támogatási összeg keretéig 
elvégzi, vagyis a szakképesítéshez adott pénzügyi támogatást e formában 
visszaszolgáltatja. 
A bizottság kéri, hogy a támogatási vagy tanulmányi szerződésben rögzítsék azt a 
feltételt, hogy ha Szabó Zsófia a képesítést saját hibájából nem szerzi meg a megadott 
határidőben, akkor a bizottság által nyújtott támogatási összeget köteles visszafizetni. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Rábai Zita és Czadró József tagok távoztak. 
 
6. napirendi pont: Támogatási kérelem szakirányú továbbképzés elvégzéséhez 
                                (Erdész Ildikó óvodapedagógus) 
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a kérelmet. Javasolja Erdész Ildikó óvodapedagógus szakirányú 
továbbképzéséhez 20.000,-Ft-tal hozzájárulni a bizottság saját keretéből. 
Felkéri a tagokat, hogy ha nincs észrevételük, akkor szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

72/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből támogatja Erdész Ildikó óvodapedagógus szakképzését 20.000,-Ft-
tal.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
7. napirendi pont: Támogatási kérelem Diákolimpián való részvételhez (Gránát Roland)  
 
Dr. Bognár László: A kérelem az előterjesztések közt volt. A kérelmező a támogatást a 320 
eFt-os repülőjegy megvásárlásához kérte. Nyáron érkezett a kérelem, azóta a verseny már 
lezajlott. Javasolja, hogy 40.000,-Ft-os támogatást nyújtson a bizottság saját pénzügyi 
keretéből, ha a diákolimpián való részvételt igazolja Gránát Roland. 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

73/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből 40.000,-Ft-os támogatást nyújt Granát Roland diáknak az IOAA VI. 
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián való részvételhez.    
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
8. napirendi pont: Támogatási kérelem művészeti-kulturális rendezvény megtartásához  
                               (Szenzor Fotókör)  
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a kérelmet, javaslata, hogy a bizottság saját pénzügyi keretéből 
50.000,-Ft-os támogatást nyújtson a Szenzor Fotókör részére  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

74/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből 50.000,-Ft-os támogatást nyújt a Szenzor Fotókörnek művészeti-
kulturális rendezvény megtartásához.   
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
9. napirendi pont: Szlávy Géza mesteredző levele  
 
Kis-Simon László: Örömmel vette a bizottsághoz érkezett levelet. Javaslata, hogy hívják meg 
a következő KOSB ülésre Szlávy Gézát, az iskolák igazgatóit és a GSE elnökét.  
 
Dr. Horváth László (GSE elnöke): Javaslata, hogy akkor az összes szakosztályvezetőt is 
hívják meg. 
 
Dr. Bognár László: Elfogadja a javaslatot. 
 
 
10. napirendi pont: GSE elnökének kérelme 
 
Dr. Bognár László: Helyszíni bejáráson voltak, a bizottság is láthatta, hogy a pályák rendben 
vannak. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökével a kérelemről egyeztetett. 
Az alsógödi pálya karbantartásának költségeit javasolja, hogy a Városfejlesztési és 
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Környezetvédelmi Bizottság támogassa, a felsőgödi pályát pedig a KOSB. A felsőgödi 
pályánál kútfúrást is kell végezni.   
 
Dr. Horváth László: A környezettanulmány szerint bruttó 150 eFt a karbantartás, ehhez jön 
még a kút fúrásának költsége, mely kb. 300 eFt. A felsőgödi pályán a heti 2 locsolás 
költségeit tudják fedezni.  
 
Dr. Bognár László: Ha évi 200 eFt-os támogatást tudna nyújtani a bizottság, akkor a GSE is 
tudna forrást találni a többi költségre? 
 
Dr. Horváth László: Pontos összeg megállapítását javasolja az igény szerinti locsolásból és 
áramszámlából, a felügyeletet vállalják. Felsőgödön az áram és a munkadíj, valamint a 
fűvágás költségeit kell figyelembe venni. 
 
Kis-Simon László: Javasolja a felsőgödi pályánál a kerítés pótlását. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

74/2012.(IX.06.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2012. évi 
pénzügyi keretéből maximum 400.000,-Ft erejéig támogatja felsőgödi sportpálya 
folyamatos karbantartási feltételeinek kialakítását (kútfúrás, szivattyúvásárlás). A Gödi 
Sportegyesület elnöke vállalja, hogy a felhasznált támogatás összegével pontosan 
elszámol.  
A bizottság 2013. évtől a felsőgödi pálya karbantartására éves szinten 300.000,-Ft-ot 
biztosít saját pénzügyi keretéből. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Horváth László GSE elnök 
 
Dr. Horváth László: Ha már a pályák ilyen szépen ki lettek alakítva és gondozva, akkor 
kérése, hogy a pályák körülő közterületek karbantartását végeztesse el az önkormányzat. Ezt 
fontosnak tartja.  
 
Dr. Bognár László: A Beruházási Osztályt felkéri a bizottság, hogy a felsőgödi és alsógödi 
pálya környezetének gallyazását, tisztítását folyamatosan szükség szerint végeztessék el, 
vagyis szerepeljen az évenként meghatározott közterület-fenntartási munkák listáján a két 
pálya körüli terület. Felkéri a jegyzőkönyvvezetőt e levél megírására.     
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
               kmf. 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 



 88 

 
 
 


