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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. március 13-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos      
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Rábai Zita tag, aki nem jelezte távolmaradását) 
 
Dr. Bognár László ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 
2. és 5. napirendet egyben tárgyalják. Felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek napirendi 
pontban szeretnének hozzászólni, vagy napirendre témát felvenni, akkor jelezzék. Javasolja a 6. pontot 
zárt ülésen tárgyalni, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és a zárt ülésről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.  Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2013. évi munkájáról és az intézmény 
     2014. évi munkaterve  (2013. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás) 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök / Szabó Imréné intézményvezető                         
 
2.  Tájékoztató a köznevelési intézményekről 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                                                 
 
3. Óvodai felvételi körzethatárok megosztása 
    Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                          
 
4.) Óvodák és iskolák közötti sportverseny tervezése – Városi Sportnap tervezése  
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                                     
 
 5.) Az SNI gyermekek ellátása a gödi köznevelési intézményekben 
       Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                                                 

      
 6.) 4.  6324/2. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat            z á r t    ülés (külön jkv.) 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                         
 
Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirendi pont:  Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2013. évi munkájáról és az                
                              intézmény 2014. évi munkaterve  (2013. évről szóló statisztikai  
                              adatszolgáltatás) 
 
Hlavács Judit: A beszámoló megint nagyon tetszett, teljes egészében tükrözi a József Attila 
Művelődési Ház dolgozóinak munkáját, a kulturális programokat.  
 
Kis-Simon László: A megszokott színvonalon történt a beszámoló elkészítése és a következő 
évi program közlése. A beszámolóból leszűrte, hogy a rendezvények létszámalakulásában volt 
egy felfelé ívelő szakasz, ami 2012-ben érte el a csúcspontot és 2013-ban visszaesés történt a 
létszámban, az összlétszám is csökkent. Megváltozott a programok összetétele, aránya. 
Minden terület nagyon hasznos, de ennek a viszonylag kevés visszaesésnek mi az oka? Volt, 
ahol a vezető nevét nem jelölték a foglalkozásoknál, ezt kéri pótolni. Köztudott, hogy civil 
szervezetek működését is segíti a JAMH, pld. pályázatoknál, ezekről nincs felsorolás. 11 civil 
szervezet van, ezek is bekerülhetnének a beszámolóba. Korábban hiányolta a 15-29 éves 
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korosztály aktívabb részvételét a városi művelődés közreműködésében. Most ezt örömmel 
látja, hogy pótolták. Ki kell emelni a vezetés hozzáállását, hogy mindenből megpróbálnak 
pénzt csinálni, négy pályázaton indultak és mind a négy sikeres volt. A néptáncegyüttes 
megalakulását is felkarolták, 238-an jelentkeztek az együttesbe. Szívesen látná Őket a városi 
rendezvényeken. Kérdése, hogy a kerékpáros kezdeményezés hol tart? A másik kérdése, hogy 
az un. „hagyományok házáról” , ahol a Göd relikviáit gyűjtenénk össze van-e információ? 
 
Szabó Imréné: A rendszeresen működő programok létszám-változásáról elmondja, hogy az 
150-200 fővel csökkent, mert szinte minden rendezvényt az eső elmosott, de ezen kívül egy 
stabil létszámot tudnak évek óta. Tavaly 400 fellépő volt a Néptánc-gálán, idén május 24-én 
lesz a Néptánc-találkozó a gyermeknappal együtt. A kulturális kerékpáros körút ötlet-szinten 
van, a Felső-gödi állomások készen vannak, az Alsó-gödiek még alakulóban vannak. A 
múzeummal kapcsolatban elmondja, hogy a tegnapi Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsági ülésen tárgyalták, hogy a volt Tűzoltó Szertár épületét szeretnék felújítani. A 
tetőfelújításra és egyéb belső munkákra is megvan a pályázati támogatás. A Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság a fakivágásban, a Piramis Építőház  építőanyag felajánlással,  
Szabó Csaba képviselő falfestékkel, és nagy civil összefogással,  társadalmi munkával segítik 
a kialakításra kerülő helytörténeti kiállítás és múzeumi létrehozását.  
 
Kis-Simon László: A József Attila Művelődési Ház legnagyobb pozitívuma a városbarát 
működés, a hozzáállás, a szakmaiság mindig meg volt. A városban bárkivel beszél, akkor még 
külön kiemelik a maximális segítőkészséget, ezt külön megköszöni.   
 
Dr. Bognár László: Kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

9/20014.(III.13.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
József Atilla Művelődési Ház 2013. évi működéséről szóló beszámolót és a 2014. évi 
munkatervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
  
2. napirendi pont: Tájékoztató a köznevelési intézményekről 
                              Az SNI gyermekek ellátása a gödi köznevelési intézményekben  
 
Dr. Bognár László: Felkéri az aljegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az SNI-s gyermekek ellátása az átállás során problémába ütközött. A  
Kincsem Óvodában nincs SNI-s ellátás, a Kastély Központi Óvodában van, itt részben ellátják 
a feladatot. Az ellátásról a szerződéskötés még folyamatban van. A Huzella általános 
iskolában  kevesebb az SNI-s gyermek,  ők nagyjából el vannak látva. Van még mit tenni 
ezen a területen, státuszunk lesz, de hogy ebben a tanévben lesz-e érdemi előrelépés még nem 
tudható.  
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Kis-Simon László: Az intézmények működéséről szeptemberben tarthatnánk egy bizottsági 
ülést, mert annyi változás volt az elmúlt időben, hogy az illetékes intézményvezetőktől jó 
lenne kapni részletes tájékoztatást. Mivel az intézményi tanácsban részt vesz, ezért látják a 
dolgokat, de a bizottságnak és a Képviselő-testületnek is szükséges látni a működés részleteit, 
hogy milyen akadályok vannak még, miben segíthetjük az iskolákat és a jövőre vonatkozó 
elképzeléseiket, amihez városi segítség nyújtható.  
 
A bizottság tagjai 2 „tartózkodás” 3 „igen” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

10/20014.(III.13.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
szeptemberi ülésén tárgyalja a köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 
napirendet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
Hlavács Judit: Nem elégedett az aljegyző SNI-s ellátásról szóló beszámolójával, ezt 
hangsúlyozza. 
 
Karaszek Ernőné: Nagy rendszerről nem tud beszámolni, pedig Kastély Óvodában egy egység 
erre ki van jelölve. A szakszolgálatnál csak kialakul a végleges SNI gyermekek ellátására 
vonatkozó állapot. Belső személyi változások voltak a Dunakeszi Tankerületnél. Az ellátás 
november végén elindult, de február elején abbamaradt. A múlt héten elindult a logopédia és a 
hallásjavítás egy pedagógussal, a pszichológus hiány is hónapok óta probléma. Akit korábban 
a városi pedagógiai szakszolgálathoz felvettek látta el a pszichológiai szolgáltatást, az autista 
gyermeknek heti 4 órában lenne erre szükségük, de sajnos nem lehet a szakember szerződését 
véglegesíteni.   
 
Hlavács Judit: A  Pedagógiai Szakszolgálatnak kötelezettsége segíteni, vagy van más akihez 
fordulhat az óvoda? 
 
Karaszek Ernőné: A szakszolgálathoz tartozik a normál óvodai pedagógia és a fejlesztés. A 
tankerületnél sikerült a gyógytestnevelést elintézni, ez a szolgáltatás folyik, heti 1 órában. 
Március hónaptól épületenként 1 óra a gyógytestnevelési foglalkozás. Az SNI-s gyermekek 
ellátása az Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet hatásköre, de nincs a rendszerben 
gyógypedagógus. Ezt a tényt a tankerületi igazgató mindenhol elmondta. Az önkormányzat 
normatívát kap, és ebből lehetne az utazó gyógypedagógust foglalkoztatni, de sajnos nincs 
ilyen. A normál logopédia működik csak, az SNI-s logopédia nem működik az óvodában. A 
szülők visszavonatják az SNI-s ellátási igényüket, hogy a normál fejlesztésben részt vehessen 
a gyermekük. Fejlesztő pedagógusuk van, az óvodai szintű áthidalás megtörtént azokban a 
hónapokban, amikor nem volt SNI-s ellátás.  
 
Hlavács Judit: Ez a rendszer botrányos, hogy nincs ellátás, mert meg kellene kapniuk ezeknek 
a gyermekeknek az óvodai, iskolai időszakban az ellátást, mert a felnőtt koruk önállósága 
múlhat ezen, így még az elmaradt ellátás miatt egy életre ellátásra szorulók lehetnek. 
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Kis-Simon László: Az EGYMI kezdte el szervezni a gyógypedagógiai ellátást. Teljeskörű 
ellátást biztosítottak, minden speciális esetet elláttak. Egy abszurd, hogy a normál 
gyermekeket oktató logopédus  nem tudja az SNI-s logopédiai ellátást biztosítani. Ez 
korábban nem így volt. A túlzott differenciálás miatt vannak ezek a felmerülő problémák. Az 
óvodák ellátása az önkormányzat feladata. A másik észrevétele, hogy a beteg gyermeket 
hogyan lehetséges visszaminősíteni egészségessé, ez még viszont törvénysértés is.  
 
Bajkó Ildikó: Ha valamelyik szülő SNI-sként nem kap ellátást ebben az átmeneti időszakban, 
és nem rendelkezik szakértő által kiállított irattal, akkor inkább ezt az utat választják, hogy a a 
gyermekük legalább az alapellátásban részesüljön. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri az aljegyzőt, hogy a bizottság szeptemberi ülésére készítsen az 
SNI-s ellátásokról teljeskörű tájékoztatást.  
 
Bajkó Ildikó: Most a Pedagógiai Szakszolgálatnak folyik az átalakítása. A DTMI-s és az SNI-
s gyermekek ellátását szétbontották, ezért kétszer annyi fejlesztő pedagógusra van szükség. 
Szeptember óta keresik a szakembereket és most 1 db félállásút találtak. A tankerület és a 
szakszolgálat is nagy erővel keresi a megoldást.   
 
Dr. Pintér György: Országos kapacitás-hiány van, ezt jelezték is előre. Korábban a gödi 
Pedagógiai Szakszolgálat kiugróan magas színvonalon teljesítette az ellátást, de az 
átalakulásnál sajnos ellátási problémák keletkeztek.  
 
 
3. napirendi pont: Óvodai felvételi körzethatárok megosztása  
 
Dr. Bognár László: Az előterjesztő kérésére leveszi a napirendről. 
 
 
4. napirendi pont: Óvodák és iskolák közötti sportverseny tervezése – Városi Sportnap  
                             tervezése  
 
Dr. Bognár László: Felmerült a korábbi ülésen a városi sportnap megrendezése, ahol a gödi 
iskolák, óvodák versenyeznek. Ilyen megmérettetés szinte nincs is az intézmények között. 
Kérdés, hogy mi a véleményük a sportnap megrendezéséről az intézményvezetőknek.  
 
Kis-Simon László: A GSE elnöke azt mondta, hogy a következő ülésen elmondják a  
sportversenyre vonatkozó konkrét elképzeléseiket. Ezt az intézmények támogatnák, vagy nem 
szeretnének részt venni? 
 
Bajkó Ildikó (Németh L. Ált. Isk. és AMI igazgatója): Egy iskola munkaterv szerint működik 
egész évben. A májusi programjaik már fixek, pontos menetrendet követnek a tanév során. A 
következő tanévben lát erre lehetőséget. Visszautasítja azt az elhangzott megjegyzést, hogy 
nincs az iskolák között versenyzés, mert diákolimpiákon, városok közötti versenyeken is részt 
vesznek. 
 
Hlavács Judit: A következő tanévben meg lehetne rendezni. Javasolja, hogy a bizottság kérje 
fel a GSE elnökét arra, hogy konkrét javaslattal keresse meg az iskolákat.  
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Karaszek Ernőné (Kastély Központi Óvoda vezetője): Csatlakozik a Bajkó Ildikó 
véleményéhez. A Duna-parti Nyaralóházak területén minden évben volt sportnap. Az 
óvodások állandóan mozognak, néptáncolnak, úsznak, kirándulnak, délutánonként lehetőség 
van külön sportprogramokban is részt venni, tehát az életük folyamatosan a mozgással 
összekötött.   
 
Kis-Simon László: Az egész kérdést az iskolák felől a lakosság felé kellene eltolni. Az iskolás 
gyermekek zöme állandó egyesületi tag, napi szinten sportol. Az elvi elgondolás jó, de a 
kivitelezőség a szoros iskolai sportélet miatt kérdéses. A Fétissel lehetne e tárgyban 
összefogni és a sporteseménybe az intézmények tanulóit, és főként a lakosságot belevonni, 
városi rendezvényt bővíteni. 
 
Dr. Bognár László: Nincs itt az előterjesztő. Határozati javaslata, hogy a bizottság kérje fel az 
iskolákat, óvodákat, hogy az említett sportnap beilleszthető-e a  2015. évi tervükbe.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

11/20014.(III.13.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a 
gödi oktatási intézményeket, óvodákat, hogy jelezzék a bizottság felé, hogy a  2015/2016. 
tanévben / nevelési évben „Városi Sportnap”-on megrendezését támogatják-e, a 
programokon részt kívánnak-e venni.  
 
Határidő: 2014. június 31. 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
Dr. Bognár László: A meghívó szerinti 6. napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja, 
felkéri ezért a tagokat, hogy szavazzanak a zárt ülésről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 6324/2. hrsz. alatti 
ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatot zárt ülésen tárgyalják.  
 
 
Dr. Bognár László: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 
Kis-Simon László      dr. Bognár László 
jegyzőkönyvhitelesítő                 KOSB elnök 
 
 
 
 


