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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2013. február 14-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos      
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van) 
 
Dr. Bognár László a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
bizottság határozatképes, 7 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a 
meghívó kiküldése óta beérkezett levelet, melyet a Kastély Óvoda vezetője írt a 6. napirendi 
ponthoz. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 1. és 2. napirendi pontok tárgyalási sorrendjét 
cseréljék fel.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az ismertetett napirendi pontokról és az elhangzott 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.)  Tájékoztató a köznevelési intézmények átadásának állásáról     
        Előterjesztők: dr. Bognár László KOSB elnök / Eich László Tankerületi igazgató          
2.)  - Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2012. évi munkájáról            
      - A JAMH  2013.  évi munkaterve  
      - 2012. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás 
         Előterjesztők: dr. Bognár László KOSB elnök / Szabó Imréné JAMH igazgató       
3.)  Németh László Általános Iskola és AMI – támogatás kérés rendezvény 
       megtartásához 
       Előterjesztők: dr. Nagy Attila aljegyző / Kovács Gabriella művészeti igh.       
4.)   3/2013.(I.17.)  és 4/2013.(I.17.) sz. KOSB határozatok módosítása        
       Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző                                                                
5.)  „Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében.  
       Mindennapos mozgásprogramok tervezése” – továbbképzés jóváhagyásának  
       dokumentációi 
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                   
6.)  Kastély Központi Óvoda óvodapedagógusának kérelme 
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                                                             
 7.)  Egyebek 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a köznevelési intézmények átadásának állásáról     
 
Dr. Bognár László: Köszönti a napirendi ponthoz vendégként meghívott Eich László 
tankerületi igazgatót. Felkéri, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az iskolák helyzetéről.   
 
Eich László(Tankerületi Igazgató): Új információkat és egy rövid összefoglalót szeretne 
elmondani. Az önkormányzati intézmények állami fenntartási igényének érvényesítése 
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tárgyában december 31-ével a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat 
szerződést kötött a fenntartásra, így a tulajdonos a Klebersberg (KLIK), az üzemeltető pedig 
az önkormányzat. Ide tartozik a Pedagógiai Szakszolgálat, mint átadott intézmény is. Köszöni  
az intézményvezetők partnerségét és segítőkészségét. Alapos felméréseket folytattak, ami 
munkájukhoz jelentős segítséget nyújtott és így a pontos adatokat megismerhették. Szeretné 
megköszönni továbbá a városvezetésnek is a sok segítséget és az ügyhöz való jó hozzáállást. 
Problémák megoldása eddig zökkenőmentes volt. Jelenleg az intézmények berendezési 
tárgyainak és számítástechnikai eszközeinek az átadását, illetve a helyiségátadást intézik. A 
gödi önkormányzattól nem került a KLIK-hez használatra egyéb épület. Gödről nincs kollega 
a kormányhivatalban, ezért itt sem számítástechnikai eszköz, sem egyéb eszköz nem került 
átadásra. Azokra a vagyonelemekre, amiket átadtak használatra, a KLIK-nek nincs 
tulajdonjoga, tehát kellő gondossággal kell kezelnie. Fontos garanciális elem, hogy azok a 
vagyonelemek, amik az iskolában találhatók, a település határain belül mozgathatók csak, és 
ezt is be kell jelenteni 15 napon belül. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2013. április 30-
ig a vagyonelemek meglétét ismételten ellenőrizniük kell. Az iskolákról kapott információi és 
a KIR-ben található statisztika is azt mutatja, hogy Gödön nagyon erős, színvonalas oktatás 
folyik. Ezt meg szeretnék tartani. Tisztában van Nevelek-dűlő lakosságának kérdésével. 
Jelenleg a beiskolázással kapcsolatban új információ az, hogy a beiratkozás április 8-án és 9-
én lesz, ezt a kormányhivatal a hét elején határozta meg országos szinten. Az iskolák 
vezetőivel ezt egyeztetni fogja. A gyermekek akkor maradhatnak az óvodában, ha a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa és az óvodavezető úgy dönt, hogy a gyermek nem érett 
az iskolára. Igen jó, színvonalas szakmai munka folyik a pedagógiai szakszolgálatnál, példa 
értékű a logopédiai ellátás. Tehát összefoglalva elmondja, hogy nagyon jó alapról tudnak 
elindulni. Fontos megemlítenie, hogy a megyei kormányhivataltól megérkezett az a levél, 
melyben kérik az iskolák beiskolázási körzetének a megerősítését. Ez jegyzői hatáskör, kéri, 
hogy a február 18-i határidőre figyeljenek az intézményvezetők. Az iskolákban a szervezett 
versenyeket folytatni kell, az önkormányzati támogatásokra szükség lenne, amennyiben erre 
van lehetőség. Két támogatási kérelmet adott be a Németh L. Ált. Iskola versenyek 
megrendezésére. A két versenyből az egyikre a II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny 
megrendezése 600 eFt-ot igényelnek, erre a KLIK 50 %-os támogatást tud adni, a másik a II. 
Pest Megyei Dallam és Ütőhangszeres Szólóverseny és Találkozó, melyre jó lenne 
önkormányzati támogatást szerezni. Ezek a feladatok hosszú távon megoldódnak majd, de 
országos rendezést igényel. Fontos a tehetséggondozás különösen ebben a járásban. Azokra a 
versenyekre, - melyek a tanév rendjéről szóló rendeletben szerepelnek - nevezési díjat és 
utazási díjat biztosítja a KLIK, de az ezen felüli költségeket nem tudja támogatni. A járás több 
intézménye is nyújtott be kérelmet, de ezek elutasításra kerültek, pedig 60-70 ezer forint 
támogatási összegekről  volt szó. A KLIK szakmai stábja a hosszú távú feladatok 
kidolgozásán és az iskolák szeptemberi működésén is folyamatosan dolgoznak. Amennyiben 
új információk birtokába kerül, akkor azt továbbítja az intézményekbe.  
 
Dr. Bognár László: Köszöni a tájékoztatást. Megjegyezni kívánja, hogy a város véleménye 
szerint erőn felül támogatta az oktatási intézményeit, reméli, hogy ez az új intézmény 
keretében is így lesz.  
 
Kis-Simon László: Minden évben problémát jelentett az első osztályba lépők létszáma. Más 
településről is iratkoztak be. Mi történik akkor, ha több az igény, ezt hogy kezeli majd az 
intézet, hogy ne legyenek tömeges átjelentkezések, hiszen akkor nem tudják elhelyezni az 
osztályokat. A Nevelek-dűlő lakossága nem tartozik hozzánk, de folyamatban van az ügyük, 
nálunk ez is gond mind az iskoláknál, mind az óvodáknál.  
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Eich László: Ez többoldalú probléma. Az első osztályba lépés valóban egyrészt a jó képzést 
bizonyítja, másrészt elhelyezési probléma. A beiskolázási körzeten belül kell elsősorban a 
gyermekeket felvenni. Tisztában van azzal, hogy más településekről, gödi lakcímkártyával  
igazoltan, de mégsem gyakorlatban itt élve iratkoznak be az iskolákba. Ennek a problémának 
az orvoslására kéri majd az önkormányzat segítségét. Prioritást élveznek a gödi gyermekek, 
ide kerülhetnek esetleg más településről is, de nem a gödi gyermekek elé. A két tanítási nyelv 
miatti vonzás úgy csökkenthető, hogy környező településeken is indítanának két tannyelvű 
iskolákat. Javasolja az életvitelszerű itt tartózkodás valamilyen szintű ellenőrzését és a friss 
lakcímkártyák ellenőrzését. A pontos gyermeklétszámra adatot kért. A neveleki lakosság  
ügyében a jogi kötelék más helyzetet teremt, ez nyilván nem jelenti azt, hogy más 
településnek számít. A Neveleki gyermekek előnyt élvezhetnek a környékbeli több település 
gyermekeihez képest, vagy az is előny, ha a testvér már ide jár.  
 
Hlavács Judit: Örömmel hallja, hogy a két tannyelvűséget szeretnék a településeken bővíteni. 
Erről ellenkező információi voltak eddig.  
 
Eich László: Voltak olyan iskolák, ahol nem volt megfelelő a jogi háttér, ezeket rendezni kell. 
A jogszabályi háttereknek meg kell felelni és csak ott, ahol ez teljesül lehet a két tannyelvű 
oktatást végezni.  
 
Farkas Márton: Az anyagi támogatásokat a KLIK átveszi az iskoláktól? 
 
Eich László: Részben átveszi. Olyan versenyeket tudnak finanszírozni, amik az előírásokban 
szerepelnek, ezen felül nem. A járási, megyei, országos szintű versenyeket a KLIK-nek 
támogatni kell. A jövő évi költségvetésben a támogatások már teljesen tisztázottak lesznek. 
 
Dr. Nagy Atilla: A támogatással kapcsolatban kérdése, hogy az önkormányzat a KLIK-kel 
szerződik majd? 
.  
Eich László: A számlát az iskola a KLIK-nek kéri és ezután küldi meg az intézmény. A 
köznevelési törvényben pontosan meghatározzák, hogy mik azok a költségek, melyek az 
önkormányzati működtetés és feladatellátásról szól, tehát mi az, ami elszámolható. 
Kormányhatározat rendelkezett arról, hogy melyek azok a költségek és milyen százalékban 
kell a támogatásokat megoldani. Az arányszámokat helyi szinten is meghatározhatják, de 
elsősorban a kormányhatározat az irányadó. 
 
Bajkó Ildikó (Németh L. Ált. Isk. igazgatója): A beiratkozással kapcsolatban elmondja, hogy 
jól együttműködtek a Huzella Tivadar Általános Iskolával a körzethatárok tekintetében. Azok 
a gyermekek, akik felsőgödön laknak, de a Huzella iskolába akartak menni lehetőségük volt, 
mert cserébe az Oázis lakóparkban élők mehettek Németh L. Ált. Iskolába. Ez a csere kb. 15 
főt érintett.  
 
Eich László: Ezt nem tiltja törvény véleménye szerint, a jövőben is ilyenre lehetőség lesz, 
tekintettel a megközelítési lehetőségre. Viszont akik a körzetből oda szeretnének menni, nem 
eshetnek e miatt hátrányba, tehát a hely beteltére nem lehet hivatkozni az Ő esetükben.  
 
Bajkó Ildikó: A két beiratkozási napon a más településről érkezőket elutasítja, de akkor a 
maximális létszámot tudja, viszont lesz egy pót-beiratkozási nap, amikor az 
osztálykialakításokról már tudhatnak. 
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Eich László: Ez nem egy időben fog zajlani. A beiratkozási ívre nem szabad felvenni csak a 
Gödieket, akik lakcímkártyával rendelkeznek és a körzetbe tartoznak. Lesz egy un. 
„igénybejelentési ív” nyomtatvány, ahol azok a gyermekek szerepelnek, akik a másik 
településről, vagy körzetből jelentkeztek. Ezekről a külön nyomtatványok átvizsgálása után 
dönthetnek véglegesen április végén, május elején. 
 
Bajkó Ildikó: Tehát a Nevelekiek elsőként Sződre kell, hogy jelentkezzenek. 
 
Eich László: Erről két héten belül tájékoztatást fognak adni, a jövő héten elkészítik a 
felhívást.  
 
V. Pálfai Kinga (Gödi körkép újságírója): A Gödi Körkép is jelezni fogja a beiratkozás 
időpontját. Aljegyző Úr korábbi bejelentése érdekelni fogja a szülőket, hogy 25 %-os létszám 
túllépés esetén mi várható? 
 
Eich László: Erre csak a pontos adatok alapján lehet válaszolni, még nem lehet 
létszámtúllépésről tudni. Felelősen nem lehet erre most választ adni, csak a konkrét számok 
ismeretében. 
 
Dr. Bognár László: Köszöni a megjelenést és a tájékoztatást. 
 
 
2. napirendi pont: .)  - Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2012. évi munkájáról            
                                  - A JAMH  2013.  évi munkaterve  
                                  - 2012. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás 
 
Dr. Bognár László: Az előterjesztés teljeskörű, a beszámolót olvashatták a bizottság tagjai, 
kéri tegyék meg erre vonatkozó észrevételeiket. 
 
Farkas Márton: Évről évre látni azt a fantasztikus szervezést, ami a József Attila Művelődési 
Házban történik. Már az épületbe belépve is jól érzi magát az odalátogató, nemcsak a kedves 
személyzet miatt, hanem a programok sokasága és az ízléses díszletek miatt is. A részletekbe 
nem szeretne belemenni, de elmondja, hogy a programok, tevékenységek és maga a közösség 
segítséget nyújt sokak számára. A beszámoló áttekinthető és konkrét, ugyanezt mondhatja a 
2013-as munkatervükre is. Civil kapcsolatoknál javasolja, hogy egy történészt hívjanak meg 
aki egy előadás sorozatot tarthatna, pld. Trianonnal kapcsolatban az etnikai kisebbség 
ügyéről, a határon túl rekedt magyarok helyzetének az elemzéséről. Gratulál a munkájukhoz 
és köszöni a segítőkészséget és jó munkát kíván a további működéshez. 
 
Kis-Simon László: A beszámoló végén található összefoglaló adataival szeretné kezdeni. 
Érdemes megnézni a rendszeres művelődési közösségek életkori megoszlását tartalmazó 
ábrát. Szakmailag fontos, hogy egyenletes fejlődés mutatkozik, ez látható a rendezvényeken 
megjelenők létszámából. Ha jó programokat hoznak létre, akkor az un. „alkalmi létszám 
lényegesen emelkedik. Tehát jó rendezvények szervezése esetén a színvonallal együtt a 
látogatottsági létszám is emelkedik. Köszöni a munkájukat és a beszámolót. 
 
Farkas Márton tag kiment. 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

10/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a 
Közművelődési Oktatási és Sport Bizottság elfogadja a József Attila Művelődési Ház 
igazgatójának a 2012. évi működésről szóló beszámolóját, statisztikai adatszolgáltatását, 
és a JAMH 2013. évi munkatervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, Szabó Imréné JAMH igazgató 
 
 
3. napirendi pont: Németh László Általános Iskola és AMI – támogatás kérés rendezvény  
                            megtartásához 
 
Kovács Gabriella (Németh L. Ált. Isk. művészeti igh.): A rendezvény költségvetését eljuttatta 
az aljegyzőhöz. Örömmel hallja, hogy a KLIK az elhangzottak szerint 300 eFt-os támogatást 
nyújt a rézfúvós verseny megrendezéséhez, de hozzáfűzi, hogy az ütős versenyt is szeretnék 
megrendezni.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az előzőekben hallottuk Eich László Úr tájékoztatását a rézfúvós verseny 
támogatásával kapcsolatban. Ha a JAMH  befogadja a másik rendezvény szervezését, akkor 
lehet nevezési díjat szedni és ezzel az összeggel is csökkenne e támogatásra kért összeg. 
 
Kovács Gabriella: A költségvetésben nem tervezték a nevezési díjat, de a most kapott 
tájékoztatás után, ha ez az elhangzottak szerint megoldható, akkor a három évvel ezelőtti 
versenyhez viszonyítottan személyenként 5000,-Ft-os nevezési díj szedhető. 
 
Farkas Márton tag visszajött. 
 
Bajkó Ildikó: Nem a KOSB pénzügyi keretét szeretnék csökkenteni, javasolja, hogy ne az 
legyen a fedezet, hanem a 200 – 200 eFt legyen betervezve az iskola költségvetésébe. Sajnos 
problémát okoz, hogy egyelőre nem látják, hogy a költségvetésbe mit terveznek be, sem a 
versenyek szervezési költségeit, sem a működési költségeket. Külön kell választani a szakmai 
és a működési anyagokat. Amíg ezeket a költségeket nem látják, addig tervezni sem tudnak.  
 
Dr. Bognár László: Valóban a bizottsági keret nem ezekre a támogatásokra kell. Jó 
javaslatnak tartja, hogy külön  költségvetési sort terheljen. 
 
Hlavács Judit: Minden egyes esetről, támogatásról nem lehet dönteni, egy költségvetéssel kell 
rendelkezni erre vonatkozóan és keretbe foglalni.  
 
Farkas Márton: Az iskolának legyen egy felmérése és olyan költségvetése, ami tartalmazza, 
hogy mi az, amit szeretnének megrendezni, és mi az, ami szükséges. Mindezt egyeztetni kell a 
KLIK-kel, hogy mire tudnak támogatást nyújtani. Ahogy hallottuk, egyelőre csak a nagy 
rendezvényeket tudják támogatni 50 %-ban. 
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Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottság tegyen javaslatot ezen költségek 
költségvetésbe való betervezésére.  
 
Kis-Simon László: Elhangzott a tankerületi igazgatótól, hogy a finanszírozás mértékét, 
százalékos arányban a rendeletekhez kötötték, bár sok a bizonytalan tényező. Az intézmények 
éves tervezett programja alapján a működtetéshez szükségesek a kiemelkedő rendezvények és 
ezeket már a nagy költségvetésbe is lehetne tervezni.  
 
Rábai Zita tag távozott. 
 
Sipos Richárd tag kiment. 
 
Hlavács Judit: Valóban jó lenne, ha az iskolák jeleznék a költségvetési igényüket. 
 
Kovács Krisztina: Nem kérte senki eddig tőle, de ha igény van rá, akkor tud erre vonatkozóan 
némi segítséget adni. 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet (Ped. Szak.szolg. vezetője): A dologi költségeket a TESZ tervezte.  
 
Bajkó Ildikó: 2 hónapja teljesen megváltozott a helyzet, a tartalékokat élik fel, napi szinten 
gondot jelent a kréta, boríték és egyéb vásárlás.  
 
Kis-Simon László: A KLIK képviselőjétől elhangzott, hogy a számlát a KLIK részére kérjék.  
 
Bajkó Ildikó: Ez nem ilyen egyszerű, hiszen az iskola nem önálló költségvetési szervezet. A 
probléma az, hogy az intézményi költségvetésüket nem látják, nem tudják, hogy miből tudnak 
gazdálkodni.  
 
Hlavács Judit: Korábban felhívta az átállással kapcsolatosan kialakulható nehézségekre, de 
akkor nem akartak foglalkozni ezzel, most meg itt vannak a problémák, hogy nincs keret a 
krétákra, egyebekre. 
 
Sipos Richárd tag visszajött. 
 
Dr. Nagy Atilla: A költségvetésben elkülöníthető keretről esett szó. A működtetést nem lehet 
egyben kezelni a dologi költségekkel. Ezeket nyilván külön keretben határozzák majd meg.  
 
Hlavács Judit: Javasoljuk, hogy az iskolák működési költségvetésébe kerüljenek be ezek a 
támogatási összegek, az ülés előtt kiosztott módosított határozati javaslatok alapján.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

11/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja 200 eFt-
os támogatás nyújtását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (képviseli: Eich László 
tankerületi igazgató, székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adóigazgatási azonosító száma: 
15799658-1-41, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329307-00000000) 
részére, a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, az 
iskola által megrendezésre kerülő II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny megrendezéséhez.  
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A bizottság javasolja az önkormányzat 2013. évi költségvetésében ezt a támogatási összeget 
betervezni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

12/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja 200 eFt-
os támogatás nyújtását a József Attila Művelődési Ház (képviseli: Szabó Imréné igazgató, 
székhely: 2131 Göd,Pesti út 72., adószáma: 16798818-2-13., bankszámlaszám: 10700323-67236444-
51100005.,) által megszervezett  II. Pest  Megyei Dallam – Ütőhangszeres Szólóverseny és 
Találkozó megrendezéséhez. 
A bizottság javasolja az önkormányzat 2013. évi költségvetésében ezt a támogatási összeget 
betervezni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
4. napirendi pont: 3/2013.(I.17.) és a 4/2013.(I.17.) sz. KOSB határozatok módosítása  
 
Dr. Bognár László: A 3. sz. határozat a Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett képzés 
támogatásáról szólt, de az aljegyző előterjesztést készített a határozat módosítására. Mivel ez 
külön napirendi pont, és várhatóan új határozat születik, ezért felkéri a tagokat, hogy 
szavazzanak a határozat visszavonásáról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

13/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága visszavonja a 
3/2012.(I.17.) sz. KOSB határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
Dr. Bognár László: A bizottság 4. sz. határozatát az aljegyző 2013. február 7-én kelt előterjesztésében 
foglaltak szerint javasolja módosítani. Kéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosításról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

14/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 4/2013.  
(I.17.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja 
a Göd Városi Könyvtár által szervezett Mácsai Pál: „Azt meséld el Pista” című 
színelőadásának megtartását 170.000,-Ft összegű támogatás átadásával. 
A támogatási összeg fedezetét a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság biztosítja 
saját kerete terhére. A bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy a támogatást a 2013. 
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évi költségvetésbe külön soron tervezze be úgy, hogy a bizottság éves keretét ezen 
összeggel arányosan csökkenti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
5. napirendi pont: „Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében.  
                             Mindennapos mozgásprogramok tervezése” – továbbképzés  
                             jóváhagyásának dokumentációi 
 
Dr. Bognár László: A kiküldött anyag 36. oldalon található az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott határozat a tárgybeli továbbképzés megtartásáról. Ez a múltkori 
ülés óta érkezett be.  
   
Somkereki Edit (Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója): A tanfolyam ideje: február 22-23-24. , 
helye a Kincsem Óvoda. A Németh László Általános Iskolában nyílt órát tartanak, melyen az 
óvodapedagógusok és bárki részt vehet . A Pedagógiai Szakszolgálat 300 eFt-ot tud nyújtani a 
képzésre, a KOSB-tól 200 eFt-ot kaptak a múltkori ülésen, az óvodák pedig 100-100 ezer 
forinttal támogatják (10-10 fő) az óvodapedagógusaikat.  
 
Kovács Krisztina (Pénzügyi Ov.) : Felhívja az előterjesztők és a bizottság figyelmét arra, 
hogy bármikor szívesen áll rendelkezésre a beterjesztett anyagok megírásakor, hogy a pontos 
pénzügyi forrást meg tudja mondani, mert ezzel elkerülhető lenne az, hogy a bizottságnál újra 
pontosítani, vagy vissza kelljen vonni egy-egy határozatot. Ez lényegesen megkönnyítené a 
munkát. 
Konkrétan ebben az esetben javasolja, hogy a két óvoda dologi költségét a költségvetésben 
200-200 eFt-tal emeljék meg. Erre javaslatot tesz a költségvetés tervezésénél. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

15/2013.(II.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy a 2013. évi költségvetésben 
-  a Kincsem Óvoda dologi költségvetését 200 eFt-tal 
- a Kastély Központi Óvoda dologi költségét 200 eFt-tal  
emelje meg az önkormányzat, a „Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások 
testnevelésében. Mindennapos mozgásprogramok tervezése” – továbbképzésen való 
óvodapedagógusi részvétel fedezeteként.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, Kovács Krisztina Pénzügyi Ov. 
 
6. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda óvodapedagógusának kérelme 
 
dr. Bognár László: Köszönti Pleszel Diána kérelmezőt, óvodapedagógust, aki szakmai 
fejlődése miatt szeretné a kérelmében foglalt fejlesztőpedagógiai oktatást elvégezni, melyre a 
bizottságtól 60 eFt/félév támogatást kér. Ma reggel érkezett az óvodavezetőtől egy levél, ami 
kiosztásra is került, ebben támogatja Pleszel Diána kérelmében foglaltakat.  
 
Sipos Richárd tag távozott. 
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Pleszel Diána: Pályakezdése óta, 17 éve dolgozik óvodapedagógusként a Kastély Óvodában, 
szeretné fejleszteni a tudását, emelve ezzel az óvoda szakmai színvonalát. 
 
Kis-Simon László: Javasolja a támogatás megadását.  
 
Hlavács Judit: Feltétlenül szükséges a képzés, javasolja a támogatás megadását.  
 
dr. Bognár László: Az elhangzottak alapján megállapítja, hogy a bizottság elviekben 
támogatja a kérelmet, mely Pleszel Diána óvodapedagógus részére 60 eFt/félév támogatást 
nyújt saját pénzügyi keretéből, de erről határozatot csak a költségvetés elfogadása után 
határozhatnak. 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
               kmf. 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
 
 
 


