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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2014. január 28-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos      
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Rábai Zita tag, aki jelezte távolmaradását.)   
                                                    
Dr. Bognár László a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 5 tag jelen van. Egyebekben más napirendet nem tárgyalhat a bizottság, tekintettel a 
rendkívüli ülésre.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi   
NAPIRENDI PONT tárgyalását: 
 

• Kincsem Óvoda 2014-től 2019-ig tartó továbbképzési tervét  
 
Dr. Bognár László: A bizottság korábbi ülésén tárgyalta az óvodák továbbképzési terveit. A Kincsem 
Óvodánál kérte a bizottság, hogy az intézményvezető készítsen a Kastély óvodától érkezett táblázathoz 
hasonló tervet. Most ezt a tervet láthatjuk. Javasolja, hogy a tervben szereplő költségeket a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság terveztesse be a 2014. évi költségvetésbe.  Átadja a szót 
Szőke Zsófia intézményvezetőnek. 
 
Szőke Zsófia: A szakvizsgásoknak a főiskolán be kell fizetniük február közepéig a tandíjat.  Eddig ez 
állami normatíva volt, amit az intézmény megkapott és saját hatáskörben oszthatott szét. 2012. január 
elsejétől nincs benne az országos költségvetésben, így az óvodáéban sem, viszont a szakvizsgásokat 
támogatni kell. A héten pénteken lesz a féléves nevelési értekezlet. Szeretné jelezni, hogy a 
táblázatban szerepelt adatok változhatnak, mert van olyan óvodapedagógus, aki várandós és nem lehet 
tudni, hogy a félévet halaszt vagy sem. A változás várhatóan az lesz, hogy 2014-ben nem 770 eFt, 
hanem 560 eFt lesz a továbbképzési költség, ami egy főre nézve átlagosan 120.000,-Ft.  
 
Hlavács Judit: Ha az óvodapedagógusok fizetnek önrészt, akkor javasolja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé úgy kerüljön a táblázat, hogy a teljes költség mellett az önrészek is 
fel legyenek tüntetve. Javasolja ezzel kiegészíteni a táblázatot. Azokat is fel lehetne tüntetni, akik 
2015-ben befejezik a tanulmányaikat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetésben a 
továbbképzési normatíva nincs jelölve, de az állam nem elvont, csak nincs megcímezve ilyen tétel. 
Erről viszont a fenntartónak tudomása van.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja a kiegészítéssel együtt a PEKJB felé továbbítani, ahol a pénzügyi részről 
döntenek.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

1/2014. (I.28.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kincsem Óvoda 2014-ről 2019-ig tartó nevelési tervét azzal, hogy felkéri az intézményvezetőt, 
hogy egészítse ki a táblázatot a továbbképzésben részt vevők önköltségének feltüntetésével. 
 
A bizottság felkéri a Pénzügyi, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Kincsem Óvoda és 
a Kastély Központi Óvoda továbbképzési költségeit terveztessék be a költségvetésbe.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
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Dr. Bognár László: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 

 
Kis-Simon László      dr. Bognár László 
jegyzőkönyvhitelesítő                 KOSB elnök 
 
 
 
 


