
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2014. december 08-i  nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van) 
 
Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és 
felkéri a bizottsági tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be. Ismerteti Kovacsik Tamás bizottsági tag 
kérését, miszerint a napirend előtt szeretne szót kérni.   
 
Elmondja, hogy az Európai Parlament helyi képviseleténél dolgozik asszisztensként, KOSB 
tag volt az elmúlt 4 évben.  
 
Lőrincz László: Dunakeszin a Fazekas Mihály Általános Iskolában testnevelő tanárként 
dolgozik, első osztályú sportoló volt, most labdarúgó edző.   
 
Kovacsik Tamás: Hosszú évek óta képviselő. 
 
Lenkei György: Képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, nem tagja a bizottságnak. 
 
Szőke Zsófia: A Kincsem Óvoda vezetője, tanügy-igazgatási szakértő, tanfelügyelő, 
Pedagógus minősítési szakértő.  
 
Kis-Simon László: Budapesten tanított 41 évig, szakértői, szaktanácsadói végzettsége is van. 
A bizottságban 8 éve tevékenykedik.  
 
Szász – Vadász Endre: Először vesz részt bizottsági munkában. A szakmája gépész-technikus, 
pénzügyi területen dolgozott korábban. 
 
Simon Tamás: 1994-98-ig a GSE Kajak Szakosztályát vezette. Távközlési cégnél dolgozik, 
műszaki fejlesztőként. 
 
Sipos Richárd: Átadja a szót Kovacsik Tamás tagnak, aki kérte az ülés előtti felszólalás 
lehetőségét. 
 
Kovacsik Tamás: Rubik Ernő gépészmérnök készített egy repülőgépet, mely világhírű volt, 
jelentős sikereket eredményezett. A repülő berepülő pilótája Gödön lakik, Csonka Ferencnek 
hívják. A Ferihegyi és a Dunakeszi repülőtér munkatársai köszöntötték 85. születésnapján. 
Kéri, hogy a városvezetés gondoskodjon arról, hogy felköszöntsék Őt. 
 
Sipos Richárd: Intézkedni fogunk az elhangzott javaslatról. Felhívja a külsős bizottsági tagok 
figyelmét, hogy az Szervezeti és Működési Szabályzat érvényben van,  kéri, hogy mindenki 
olvassa el a rájuk vonatkozó részt. Korábban e-mailben kérte mindenki véleményét az 
SZMSZ-el kapcsolatban. A bizottság hatáskörét kivonatként kiosztja papíralapon. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolva Kis-Simon Lászlót. A 3. és 4. napirendi pontot zárt 
ülésen kell tárgyalni, ezért azt javasolja utoljára hagyni. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendről. 
 
 



 
 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1. Kastély Központi Óvoda 2013-2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

2. Kincsem Óvoda 2013-2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök   

 
3.    2015. évi városi ünnepségek tervezése 
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
4.    Rászoruló gödi gyermekek magánóvodai ellátásának támogatása  
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
5.    Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázatok elbírálása    
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester                    
 
6.    Az Év Pedagúgusa Díj, Művészetoktatásért, kultúráért, nevelésért Díj,  
       Göd Város Előadóművésze Díjra beérkezett javaslatok  
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
7.  Egyebek    
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda 2013-2014. évi beszámolója 
 
Karaszek Ernőné: Csak annyival szeretné a kiegészíteni a beszámolót, hogy ma vizsgáztak az 
óvodapedagógusok. 
 
Kis-Simon László: Már 8. éve látja a beszámolókat és mindig érezni a személyes hangvételt, 
melyet nagyon pozitívnak tart. Elmondható, hogy a beszámoló minden egyes elemet 
tartalmaz, ami a művelődéssel, gazdasági erőforrásokkal, humán ügyekkel foglalkozik, de a 
beruházásokat az eszközbeszerzést és a problémákat is feltünteti. Látható a beszámolóból, 
hogy 121 tanköteles gyermek közül 97 kezdi meg az általános iskolát, 6 gyermek az 
óvodavezetői és 18 gyermek a Nevelési tanácsadó javaslatára még egy évig óvodában marad.  
Tervezik az iskolára felkészítő csoportot, javasolja, hogy ezt valósítsák meg. A lehetőségek 
kiaknázása során is elkövetnek mindent, mert a Hétszínvilág Óvodának nincs tornaszobája, 
ezért átviszik a gyermekeket a Kastély Óvodába és ott tartják meg a mozgásos órákat.  
 
Szőke Zsófia: Szakmailag is kifogástalannak tartja a beszámolót. Az un. „sajátos nevelési 
igényű gyermekek” –hez felajánlja a segítségét.   
 
Sipos Richárd: A beszámoló tartalmazza, hogy 119 %-os az óvoda kihasználtsága, tehát közel 
20 %-kal magasabb a létszám. 
 



Karaszek Ernőné: Ez tavalyi adat, most már rendben vannak a csoportlétszámok. 
 
Sipos Richárd: A tisztasági csomagokat a szülők viszik be az óvodákba. Kérdése, hogy egy 
nevelési évre ez összegszerűen mennyit jelent?  
 
Karaszek Ernőné: Igen ez nagy segítség a szülők részéről, mert a 300 gyerekre számolva, ha 
csak 1.000,-Ft-ot számolunk fejenként 1 évre, az 300 eFt-os kiadást jelentene az óvodának.  
 
Szőke Zsófia: A Kincsem Óvodában is hozzák a szülők a tisztasági csomagokat. A 
tisztítóeszközökre betervezett összeg is igen kevés, indokolt lenne néhány 100 eFt-tal emelni.   
 
Lőrincz László: Abban az iskolában ahol Ő tanít a testnevelés órára is szoktak az osztályoktól 
bekérni papírzsebkendőt.  
 
Simon Tamás: Mi lehet ennek az oka, hogy ez problémát jelent az intézményeknél? 
 
Szőke Zsófia: A WC papír, szappan, szalvéta, zsebkendő sűrű használata az óvodákban 
megszokott. 
 
Sipos Richárd: Ez így van, de információja van arról, hogy ezt már sok szülő nehezményezi.  
 
Lőrincz László: A Dunakeszin lévő óvodákban a WC papírt és a szappant biztosítják a 
gyermekeknek.   
 
Kis-Simon László: A gyermekek két harmada ingyenes iskolai étkezésben fog részesülni. Ha 
ezek a szülők mentesülnek, akkor a tisztasági csomag sem lesz gond, hiszen a gyermekének a 
szülő a személyes higiéniájához szívesen járul hozzá. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

35/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kastély Központi Óvoda 2013/2014-es nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
2. napirendi pont: Kincsem Óvoda 2013-2014. évi beszámolója 
 

Szabó Zsófia: Augusztus 31-ét követően új nevelési év következett. A Kincsem Óvoda 
állapotával kapcsolatban elmondja, hogy az örökös beázások folyamatosan problémákat 
okoznak. Elmondja, hogy két fejlesztő pedagógus végzett májusban, ezért házon belül 
megtudják oldani az igényeket. Az óvoda rendelkezik egy tanügy-igazgatási szakértővel is. 
Elmondja, hogy az óvodában kevesebb a gyermek, így óvodai felvétellel már nincs gondjuk.  
 



Kis-Simon László: Stilisztikailag nem lehet összehasonlítani a két beszámolót, mert a 
Kincsem Óvodáé táblázatos formájú, lexikális. Szakmailag pontos, és lehet ellenőrizni, de 
hiányolja azt, hogy egy személyesebb beszámoló rész pár oldalban legalább a végén 
szerepelne, mert ebből az óvodának a hangulatát is megismerhetnénk. 
 
Sipos Richárd: Tájékoztatja a tagokat arról, hogy ennél a napirendnél Szőke Zsófia jelezte 
érintettségét, így nem szavaz. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

36/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kincsem Óvoda 2013/2014-es nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
3. napirendi pont: 2015. évi városi ünnepségek tervezete 
 
Dr. Pintér György: A korábbi évekhez hasonlóan, táblázatos formában készítettük el. 
 
Szőke Zsófia: A Magyar Kultúra Napjánál csak a Kincsem Óvoda van jelölve. Jelzi, hogy az  
óvodások nem tudnak egész estés műsort adni. 
 
Dr. Pintér György: Erre figyelemmel vannak, nem egész estés műsort kell adniuk, lesz más 
fellépő is. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

37/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi ünnepségtervezetet elfogadja és 
a 2015. évi városi ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Hivatalos 
dátum 

Városi 
megemlékezés 

dátuma 
Rendezvény neve 

Ünnepsé
g  

fajtája  

Ünnepség helyszíne Résztvevők, fellépők 
(iskolák, óvodák) 

2015. január 22. 
csütörtök 

2015. január 22. 
csütörtök 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 
Duna-part Nyaralóházak 

Színházterme 
Kincsem Óvoda 

 

2015. február 25. 
szerda 

2015. február 25.  
szerda 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja 

Nemzeti 
JAHM, Kopjafa - 

2015. március 
15.  

vasárnap 

2015. március 
14.v.15.  

szombat v. 
vasárnap 

1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér, Petőfi tér, 
Nemeskéri kúria (?) 

Huzella Tivadar Általános 
Iskola 

 
(Megj: 2016. március 15. Gödi 

Németh László Ált. Iskola) 

2015. június 4.     2015. június 4. Trianoni Nemzeti Országzászló (Alsógöd) Búzaszem Általános Iskola 



csütörtök csütörtök megemlékezés, 
Nemzeti 

összetartozás 
napja 

2015. augusztus 
20. csütörtök 

2015. augusztus 
19. 

 szerda 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 

Feneketlen tó Gödi Németh László Ált. 
Iskola 

Huzella Tivadar Ált. Iskola 
Búzaszem Általános Iskola 

2015. október 23. 
péntek 

2015. október 22. 
csütörtök 

1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

JAHM, 
 Kincsem park 

Huzella Tivadar Ált. Iskola  
Gödi Németh László fúvósok 

2015. december 
6. vasárnap 

2015. december 
4. 

 (péntek) 
Mikulás Városi 

JAHM Színházterem - 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
4. napirendi pont: Rászoruló gödi gyermekek magánóvodai ellátásának támogatása 
 
Lenkei György: Javasolja, hogy támogatást csak független szakértő véleménye alapján adjon 
az önkormányzat. Ez az országos jegyzékben szerepelő szakértő lehet, akinek igénybevétele 
igen költséges. Kéri, hogy ezért ne vegyék szó szerint a „független” kifejezést. Az aljegyző 
előterjesztésében a KOSB és az SZB vizsgálja meg a lehetőségeket, indokokat, hogy mi az, 
ami alapján támogatják. Nem javasolja a támogatást, csak igen kiemelt esetekben. 
 
Dr. Nagy Atilla: Az óvodai férőhelyek növelésével csökkentek a támogatási összegek. Minél 
kevésbé szorultunk rá a magánóvodákra, így a támogatás is kevesebb. Kb. 7 gyermek jár a 
Waldorf Óvodába, Ők évek óta oda járnak, megszokták. Igény van, az idei költségvetésben 
van pénzmaradvány. 4 hónapra idén adható lenne, jövőre meg dönthetnénk a támogatási 
összegről. Ez egy egyeztetési anyag az érintett bizottsági elnököknek készítette, de a 
határozati javaslat már eltérő lehet. A Szociális Bizottság álláspontját a csatolt anyagban 
láthatják. A szülők választhatnak, hogy vagy az önkormányzati óvodába járatják a gyermeket, 
vagy esetleg magánóvodába, finanszírozási támogatás nélkül. Lehetséges, hogy a jövőben 
majd - a Kincsem Óvoda felújítása kapcsán - még szükség lesz a magánóvodákkal a kapcsolat 
fenntartása. 
 
Sipos Richárd: Az első határozati javaslatot elvetettük a szakértői díj miatt. Személyes 
véleménye, hogy ne támogassunk addig a magánóvodákat, amíg az önkormányzati óvodákban 
el tudják helyezni a gyermekeket. 
 
Dr. Pintér György: Kérdés, hogy mi legyen a támpontja a támogatásoknak. A szociális 
szempontot lehet figyelembe venni. 
 
Kis-Simon László: Indokolatlannak tartja, hogy támogassuk a magánóvodákat, a jó kapcsolat 
fenntartása viszont fontos. Sem szakmailag, sem etikailag nem támogatja azt, hogy 1-1 
gyermekkel kivételt tegyünk és támogassuk az óvodai ellátását. Ez az összeg akár az 
előbbiekben elhangzott tisztálkodó szerekre, vagy a gyógytestnevelés finanszírozására lehetne 
fordítani.  



 
Szőke Zsófia: Ez a probléma valószínűleg meg fog szűnni, mert kötelező lesz minden 3 . 
életévét betöltőnek az óvodába járás. Ha szakértő javasolja a fejlesztést, akkor azt nem lehet 
tudni. Most 58 eFt a támogatás, jövőre 68 eFt lesz. 
 
Kovacsik Tamás: A Waldorf óvodában végzettek iskolaéretté válnak?  
 
Szőke Zsófia: Szakértő ezt meg tudja állapítani. 
 
Bajkó Ildikó: A korábban Waldorf  Óvodába járó gyermekek szülei kérelmezték, hogy 
gyermekeik a 4. osztályt ismételhessék.   
 
Kovacsik Tamás: Olyan óvodák támogatását javasolja, ami olyan szinten oktat, hogy a 
gyermekek iskolaérettek lesznek a megfelelő időben. 
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy az előterjesztést vonják vissza és csak az egyedi eseteket 
vizsgálják. Javasolja egy testre szabott változat elkészítését. 
 
Sipos Richárd: Maximálisan egyetért az elhangzott javaslattal. Már 7 db kérelem beérkezett a 
hivatalba, ezekről a következő ülésen lehetne dönteni.  
 
Lenkei György: Lehetne erről egy együttes rendkívüli ülést tartani a Szociális Bizottsággal. A 
szülők jövedelmére van utalás az előterjesztésben? 
 
Dr. Nagy Atilla: Az óvoda menendzsmentjével lehetne egyeztetni. A két bizottságot érdekli 
ez látható. Valamiféle szabályra lenne szükség. A kérelmek beérkezését követően mi legyen 
az első szűrő pont? 
 
Lenkei György: Valójában a magánóvodák érdeke van mögötte. 60 – 70 eFt a magánóvoda 
egy hónapban egy gyermek részére. Abban az esetben, ha valaki ezt meg tudja fizetni, akkor a 
hiányzó 10 eFt-ot is tudja biztosítani. Ha felmerül az igény, akkor lehet környezettanulmányt 
folytatni. Ez egy megfelelő szűrő lehetne. A szülő behívását nem javasolja. 
 
Simon Tamás: Egyforma szabályrendszert kell alkalmazni minden kérelmezőre.  
 
Lőrincz László: Ha a megfelelő óvodai férőhellyel rendelkezünk, akkor miért kell a 
magánóvodába járást támogatni? 
 
Szász-Vadász Endre:Érdemes lenne a magánóvodák vezetőjét meghívni. 
 
Dr. Pintér György: A fő kérdés, hogy egyáltalán foglalkozzunk ezzel, együttes ülés keretében. 
 
Sipos Richárd felkéri a tagokat, hogy szavazzanak először arra, hogy támogassa az 
önkormányzat a magánóvodákat, majd arról, hogy a következő ülésre kerüljön kidolgozásra 
egy alternatív javaslat. 
 
 
 
 
 



A bizottság tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal a következő határozatot hozták:  
 

38/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 
közeljövőben nem javasolja a magánóvodákba járó gyermekek után a 
részfinanszírozást, mert a gödi önkormányzati óvodákban a felvétel biztosított.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Sipos Richárd: A szavazás eredményét tekintve a második szavazásra már nincs szükség.  
 
5. napirendi pont: Egyebek 
 

• A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
 
Sipos Richárd: Hibásan van megjelölve a bizottsági elnökök neve és a TESZ igazgatója, még 
a korábbiak maradtak a szövegben.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a Közterület-felügyelet negyedévente adjon beszámolót a 
felügyelet munkájáról. 
 
Sipos Richárd: A javaslattal egyetért, legyen beszámoló márc. 25-én az első, a második június 
24-én, a harmadik szeptember 23-án, és az utolsó december 16-i testületi ülésen.  
 Itt szeretné megemlíteni, hogy a KOSB üléseket javasolja minden hónap második hétfőjén  
16 órai kezdettel tartani. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a testület jövő évi munkatervéről a 
Kovacsik Tamás által elhangzott kiegészítéssel. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

39/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága azzal a 
módosítással javasolja elfogadni a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét, hogy a 
Közterület-felügyelet negyedévente beszámol a munkájáról, vagyis a 2015. márc. 25-i, a 
2015. június 24-i, a 2015. szeptember 23-i, és a 2015. december 16-i ülésén.  
 
Határid ő: azonnnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Az előterjesztés készítője Jónásné Héder Hedvig befogadja a módosító javaslatot és ezzel 
együtt terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 
 
 
 
 



 
• Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

 
 
Sipos Richárd javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek visszavonásig Kis-Simon László bizottsági 
tagot.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

40/2014.(XII.08.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
jegyzőkönyvek hitelesítésére a visszavonásig Kis-Simon László bizottsági tagot bízza 
meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Kis-Simon László: Amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek, akkor létrejöttek az 
Intézményi Tanácsok, aminek a tagja az intézményvezető, a szülők és az önkormányzat 
részéről 1-1 delegált. Nem kötelező minden intézményhez külön-külön választani delegáltat, 
lehet ugyanaz a személy is, lehet ugyanaz a delegált.   
 
Sipos Richárd: A januári ülésen ezt napirendre vesszük. 
 
Kis-Simon László: Olyan valaki legyen, aki az általános iskola spektrumát teljes egészében 
ismeri és napi szinten tisztában van az iskolai tevékenységekkel.  
 
Sipos Richárd megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.   
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal döntöttek arról, hogy a meghívó szerinti 3. 
és 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

 
Kmf. 

 
 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök                  bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


