
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  

2015. november 23-i soron következő ülésén, a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében.  

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (Nincs jelen Kis-Simon László tag, aki jelezte  
                                                           távolmaradását.) 
                             
Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van, Kis-Simon 
László tag jelezte távolmaradását. Elmondja, hogy az Egyebek napirendi pontban két 
előterjesztés érkezett, az egyik egy támogatási kérelem, a másik az óvodai csoportlétszámok 
túllépésével kapcsolatos. A kiküldött meghívóban szereplő harmadik napirendi pontot 
javasolja levenni és a következő, december 7-i ülésen tárgyalni, erről egyeztetett a GSE 
elnökével.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének 
hozzászólni.  
Az ülésen nem tudott megjelenni Kis-Simon László, aki a bizottság jegyzőkönyveit hitelesíti, 
ezért kéri, hogy a bizottság tagjai közül jelezze, aki vállalja most ezt a feladatot. 
  
Szőke Zsófia bizottsági tag vállalja a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítését. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítésről és a napirendi 
pontok tárgyalásáról az elhangzott javaslat szerint.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal a mai ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Szőke Zsófia tagot kérik fel. 

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását: 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
  

1.) Alapító Okiratok módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

2.) Városi Ünnepségek tervezete 2016. évre 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

3.) Beszámoló az I. Göd Városi Sárkányhajó kupáról 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

4.) Egyebek:  
- Támogatási kérelem – Gödön élő Erdélyiek Találkozója (rendezvény támogatása) 
   Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
- Óvodai csoportlétszámok túllépésének engedélyezése 
   Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

Napirendi pontok tárgyalása 



1. napirendi pont: Alapító Okiratok módosítása 
 
Sipos Richárd: Az aljegyző előterjesztése, de Ő a mai ülésen nem tud részt venni. Az ülés 
előtt került kiosztásra a Kincsem és Kastély óvodák alapító okiratainak módosítása és az 
egységes szerkezetű alapító okiratok. A módosításokat a Magyar Államkincstár javaslatára, 
illetve törvényi rendelkezés miatt kell átvezetni.    
 
Szőke Zsófia: A „Gödi Kincsem Óvoda” névre való módosítással egyetért.  
 
Karaszek Ernőné: A MÁK-nál valószínűleg azért kell a „gödi” megnevezés, mert még van 
ilyen nevű óvoda az országban és a megkülönböztetés fontos. A MÁK levelében a székhely és 
a tagintézmények tekintetében különböző a nyilvántartás. 
 
Szőke Zsófia: Megnézte az idevonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet, ami tartalmazza 
azt, hogy ha „tagóvoda” elnevezésű az intézmény, akkor ott intézményvezetőt kell 
foglalkoztatni, aki vezetői beosztású, külön bérkategóriával. A „telephelyen” viszont 
helyettest lehet kinevezni.  
 
Sipos Richárd: Az aljegyző az óvodavezetőkkel egyeztetve készítette el az előterjesztést?  
 
Karaszek Ernőné: Igen. 
 
Szőke Zsófia: Igen. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy külön-külön szavazzanak a két óvoda 
tekintetében az alapító okiratok módosításáról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

71/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetű alapító okiratát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

72/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetű alapító okiratát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 



 
2. napirendi pont: 2016-os városi ünnepségek tervezete  
 
Szőke Zsófia: A Magyar Kultúra Napján, 2016. január 22-én az egyeztetések szerint nem a 
Kincsem Óvoda, hanem a Kastély Óvoda a fellépéssel megbízott.  
 
Szekeres Máté: 2016. okt. 21.-nél valószínűleg elírás történt, mert 2015. szerepel.  
 
Sipos Richárd: December 6. Szent Miklós napja, ezt is javasolja javítani a december 5. 
helyett. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

73/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi ünnepségtervezetet az alábbiak szerint:  
 

 Hivatalos 
dátum 

Városi 
megemlékezés 

dátuma 

Rendezvény 
neve 

Ünnepsé
g  

jellege 

 
Ünnepség 
helyszíne 

Résztvevők, fellépők, 
megjegyzés 

(iskolák, óvodák) 

2016. január 
22. péntek 

 
2016. január 21. 

csütörtök 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 
Duna-part 

Nyaralóházak 
Színházterme 

 
Kastély Óvoda 

 

2016. február 
24. 

szerda 

 
2016. február 24.  

szerda 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja 

Nemzeti 
 

JAHM, Kopjafa 
 
  

2016. március 
15. 

kedd 

 
2016. március 15.  

kedd 

1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér,  
Petőfi tér, 
Nemeskéri Kúria, 
Huzella 
Tornacsarnok 

 
Huzella Tivadar Ált. Iskola 

 

2016. június 4.     
szombat 

 
2016. június 2. 

csütörtök 

Trianoni 
megemlékezés, 

Nemzeti 
összetartozás 

napja 

Nemzeti 

 
Országzászló 
(Felsőgöd) 

 
Búzaszem Általános Iskola 

2016. aug. 20. 
szombat 

 
2016. augusztus 

19. 
péntek 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 

 
 

Feneketlen tó 

Gödi Németh László Ált. 
Iskola 

Huzella Tivadar Ált. Iskola 
Búzaszem Általános Iskola 

2016. október 
6. 

 
2016. október 6. 

csütörtök 
Aradi Vértanúk Nemzeti 

 
Petőfi tér, 

országzászló 
 

  
 

2016. október 
23. vasárnap 

 
 

2016. október 21. 

1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

 
JAHM, 

 Kincsem park 

 
Gödi Németh László Ált. 

Iskola  
Gödi Németh László 

fúvósok 



2016. december 
6. 

hétfő  

2016. december 
5. 

hétfő  
Mikulás Városi 

Duna-part 
Nyaralóházak 

 
 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló az I. Göd Városi Sárkányhajó kupáról  
 
Sipos Richárd: Köszönti az ülésen megjelent Horváth Lászlót és Dublinszki Ritát, akik a  
Sárkányhajó szakosztályt képviselik és a beszámolót készítették. Köszönettel vette a bizottság 
nevében a beszámolót és a három rendezvény lebonyolítását, ami igen sok munkával járt és 
városi rendezvényként volt lebonyolítva.  
 
Horváth László: Köszöni a szakosztály nevében a bizalmat, és azt, hogy lehetőséget kaptak a 
szervezésre. A résztvevőkre, a családokra és a versenyzőkre egyaránt pozitív hatással volt a 
rendezvény, bízik abban, hogy lehetőség lesz a jövő évi megszervezésre is.   
 
 Dr. Horváth László (GSE elnök): A versenyek elszámolásával kapcsolatban annyit szeretne 
hozzáfűzni, hogy korábban leadott egy költségtervezetet, ami pénzügyi keretet határozott 
meg. A Pénzügyi Osztállyal a költségtételeket egyeztették, de az elszámolás a hivatal 
pénztárában még nem történt meg, mert várták, hogy a bizottság tárgyalja először meg a 
beszámolót.  
 
Sipos Richárd: A támogatás 255.000,-Ft volt a három versenyre, ebből mindösszesen 
254.872,-Ft-ot használtak fel, a különbség 128,-Ft. Ha a tapasztalatok a népszerűséget 
mutatták, akkor javasolja, hogy a jövőre is kerüljön megrendezésre ez a sportesemény. A 
szervezést valószínűleg hamarabb kell majd elkezdeni. 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

74/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága megköszöni a 
szervezők munkáját és elfogadja a Gödi SE szakmai beszámolóját az I. Göd Városi 
Sárkányhajó Kupa lebonyolításáról. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 

• Óvodai csoportlétszámok túllépésének engedélyezése 
 
Sipos Richárd: A gyermekeket kötelezően fel kellett venni, a törvény megengedi a létszám 
emelést. Átruházott hatáskörben a KOSB dönthet a csoportlétszámok túllépésének 
engedélyezéséről. Felkéri a bizottság tagjait a szavazásra. 



A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

75/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Városi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Képviselő-
testület átruházott hatáskörében úgy dönt, hogy engedélyezi a 25 fős maximális óvodai 
csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint:  
 
1. Kastély Központi Óvodában (bejegyzés alatt álló új neve: Gödi Kastély Óvoda) a 
 a) Holdacska csoportban 1 fővel 
 b) Mackó csoportban  1 fővel 
 c) Micimackó csoportban 3 fővel 
 d) Halacska csoportban 1 fővel 
 e) Süni csoportban  1 fővel 
 f) Pillangó csoportban 2 fővel 
 g) Csiga csoportban  2 fővel 
 h) Zöldbéka csoportban 3 fővel 
 i) Pitypang csoportban 1 fővel 
 j) Ibolya csoportban  1 fővel 
 k) Hóvirág csoportban 1 fővel 
2. Kincsem Óvodában (bejegyzés alatt álló új neve: Gödi Kincsem Óvoda) a 
 l) Süni csoportban  1 fővel 
 m) Gomba csoportban 1 fővel 
 n) Napocska csoportban 2 fővel 
 o) Szívecske csoportban 1 fővel 
 p) Montessori csoportban 2 fővel 
 q) Pöttyös labda csoportban 1 fővel.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

• Támogatási kérelem – Gödön élő Erdélyiek Találkozója rendezvény támogatása 
 
Sipos Richárd: Széleskörű egyeztetésen vett részt a becsatolt kérelem. A Pénzügyi Osztály 
vezetőjével egyeztettek. A találkozó költsége 113.000,-Ft lenne. Felkéri a JAMH vezetőjét, 
hogy mondjon pár szót a rendezvényről.  
 
Szabó Imréné: Az Erdélyiek úgy, mint a felvidékiek szeretnének civil szerveződést létrehozni.  
A rendezvényeik szervezését a Művelődési Ház dolgozói segítenék.   
 
Sipos Richárd: A határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy a bizottság felkéri a 
JAMH igazgatót a rendezvény szervezésére, lebonyolítására. 
 
 
 
 
 
 
 



 A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

75/2015.(XI.23.) KOSB határozat 
 

Göd Városi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 
a Gödön élő Erdélyiek Találkozójának rendezvényét támogatja, a rendezvény költségeit 
saját forrásból (bizottsági keret) 113.000,-Ft értékben biztosítja.  
A bizottság felkéri a József Attila Művelődési Ház vezetőjét arra, hogy a rendezvény 
megszervezésében vegyenek részt. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Imréné  
             JAMH igazgató 
 
 
Szekeres Máté: Javasolja Paulik Áront a következő ülésre meghívni, mert egy korábbi döntése 
a bizottságnak az volt, hogy meghallgatják a Cserkész Találkozóval kapcsolatban.  
 
Karaszek Ernőné: A bizottság segítségét szeretné kérni abban, hogy több, 2013-as születésű 
gyermek szülei jelezték, hogy szeretnék a gyermeküket az óvodába beíratni. Kb. 15 fő pluszt 
jelent. Ezzel az a probléma, hogy 18 fővel lehet csoportot indítani, akkor már szükség van 
pedagógusokra és dadusra is, akikre nincs létszámkeret. 
 
Sipos Richárd: Ezt a problémát valószínűleg az aljegyző segítségével tudják majd megoldani. 
Köszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Sipos Richárd       Szőke Zsófia 
KOSB elnök                  bizottsági tag 
        (Jegyzőkönyvhitelesítő) 


