
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  2015. 

június 22-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (Nincsenek jelen Kis-Simon László és Szekeres Máté bizottsági  
                                                            tagok, akik nem jelezték távolmaradásukat.) 
                             
Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Felkéri a jelenlévőket, 
hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni. A mai ülésen nem jelent 
meg Kis-Simon László tag, aki a jegyzőkönyveket hitelesíti, ezért kéri, hogy a bizottság tagjai közül 
jelezze, aki helyettesíti ezt a teendőt.  
 
Szőke Zsófia bizottsági tag vállalja a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítését. 
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását és 
4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal megszavazzák Szőke Zsófia tagok jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.)Kastély Központi Óvoda vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása    
   Előterjesztő:  Sipos Richárd KOSB elnök / Dr. Nagy Atilla aljegyző                             
 
2.)GSE szakmai beszámolójának elfogadása 
    Előterjesztő: dr. Horváth László GSE elnöke      
 
3.) 32/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat visszavonása 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
4.) Egyebek 
     - Támogatási kérelem elbírálása 
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                          

 
 
1. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálása 
 
Sipos Richárd: Két pályázat érkezett, melynek írói megjelentek a mai bizottsági ülésen. 
Kérdése a pályázókhoz, szeretnék-e zárt ülésen tárgyalni a pályázatukat? 
 
A pályázók nem kérnek zárt ülést.  
 
Sipos Richárd: Beérkezési sorrendet követve, először Karaszek Ernőné jelenlegi 
óvodavezetőtől kérdezi, hogy szeretné-e pályázatát valamivel kiegészíteni? 
 
Karaszek Ernőné: A pályázat beadása után kapott tájékoztatást arról, hogy a pedagógusok 
minősítésénél 2016-tól új eljárási rendszert alakítanak ki, és már a tanfelügyelet is részt vesz 
benne. Ez igen erős változás lesz, ezért intézményi és pedagógusi önértékelési munkacsoport 
megalakulásán dolgoznak, az értékelési program már összeállt. Egyre nagyobb a csoport iránt 
az érdeklődés a környező településekről is. A Fácán Óvoda tagegységnél igen nagy a nyomás, 



a szülői értekezleten is tájékoztatás adnak arról, hogy minden óvodaegységben ugyanolyan a 
pedagógiai szint és egyforma szeretettel viszonyulnak a gyermekekhez, és minden 
óvodaépületben ugyanolyan ellátásban részesülnek a gyermekek.   
 
Sipos Richárd: Köszöni a pályázati anyagot és a kiegészítést. Felkéri Petrovics Bernadett 
pályázót, hogy tegye meg észrevételét. 
 
Petrovics Bernadett: Köszönti a megjelenteket. Pár szóban szeretné csak ismertetni a pályázati 
körülményeit. Megismerve a helyszínt elmondja, hogy zárt közösségbe csöppent bele külsős 
pályázóként. A Kastély Óvodában nagyon felkészült pedagógusok dolgoznak. Nem lesz 
elkeseredve, ha nem sikerül nyerni a pályázaton, mert építő jellegű volt, hogy megismerte a 
lehetőségeket és ezt a közösséget.  
 
Sipos Richárd: Felkéri Szőke Zsófia bizottsági tagot, hogy ismertesse a Nevelő-testület 
döntését. 
 
Szőke Zsófia: A Nevelő-testület egyhangú szavazattal támogatta Karaszek Ernőné pályázatát.  
Mindkét pályázó szakmai beszámolója nagyon jó volt. Ez után tartották meg az alkalmazotti 
értekezletet, majd a szülői értekezletet, ahol a szülők véleményezték a pályázatot. A pályázók 
meghallgatása a Nevelő-testületi ülésen volt, itt 100 %-ban támogatták Karaszek Ernőné 
pályázatát. Az alkalmazotti szavazás is 100 % volt, az óvoda minden dolgozója egyhangúan 
támogatta Őt. A szülői véleményeztetés is egyhangú volt. A végleges döntést a Képviselő-
testület szerdán hozza majd meg. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottak ismeretében.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

49/2015.(VI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Kastély 
Központi Óvoda óvodavezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat megismerte, 
érvényesnek, tartalmilag megfelelőnek találta.  
A bizottság a Nevelő-testületi értekezlet, az alkalmazotti közösség értekezlete és a szülői 
közösség véleményezése alapján Karaszek Ernőné kinevezését javasolja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Szőke Zsófia: Javasolja, hogy azzal kiegészíteni, hogy a szavazati arány 100 %-os volt. 
 
Dr. Pintér György: Nem szükséges, ezt majd a bizottság elnöke elmondja a Képviselő-testület 
ülésén.  
 
 
2. napirendi pont: A GSE szakmai beszámolójának elfogadása  
 
Sipos Richárd: Beérkeztek a beszámolók a szakosztályoktól. Kérdése a GSE elnökéhez, hogy 
ennyi az összes szakosztály? 
 



Dr. Horváth László: Ennyit kapott kézhez a szakosztály vezetőitől, és ezt be is küldte a 
hivatalhoz. Elmondja, hogy 2014. évben 14 induló szakosztály volt és ebből 11 adta be a 
beszámolót. A Sárkányhajó Szakosztály és a Tollaslabda Szakosztály beszámolója hiányzik. 
Hiányzik még a Vízilabda Szakosztály beszámolója is, de itt a szakosztályvezető halála miatt 
nem készült el a beszámoló, jelenleg a szakosztály nem is működik, tényleges működés nincs. 
Elmondja, hogy az Atlétika Szakosztály és a Tenisz Szakosztály szintén megszűnt.  
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a hiányzó beszámolókat pótolják, mert ez a támogatásokhoz 
tartozó elszámolás része is.  
 
Dr. Horváth László: Azzal egyetért Ő is, hogy aki nem adta le a beszámolót, az a városi 
támogatást is később kapja meg. 
 
Kis-Simon László tag megérkezett. 
 
Elmondja, hogy az Atlétika és Tenisz szakosztályoknál érdemi munka a 2014-es évben már 
nem folyt, melynek infrastrukturális és létszám oka volt. Csak az „újjáélesztés” miatt nem 
szűntek meg maguk a szakosztályok és ezek vezetőit már nincs eszköze nullás szakmai 
beszámolóra kapacitálni. Kéri, hogy a bizottság tolerálja ezt.   
 
Szekeres Máté tag megérkezett. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy azoknál a szakosztályok, akik nem adták be a határidőben a 
beszámolót, a vezetőség vonja meg a támogatás folyósítását. 
 
A bizottság tagjai rövid megbeszélés után, közös megfogalmazással az alábbi határozatot 
hozták 7 „igen” egyhangú szavazattal: 
 

50/2015.(VI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
megismerte a Gödi Sport Egyesület 2014. évi szakmai beszámolóját, ebben a 
szakosztályok beszámolóit.  
A Tenisz Szakosztály, az Atlétika Szakosztály és a Vízilabda Szakosztály esetében a 
bizottság elfogadja, hogy írásos szakmai beszámoló nem készült.  
A bizottság megállapítja, hogy a Motorsport, Tollaslabda és Sárkányhajó szakosztályok 
nem készítettek írásbeli beszámolót.  
A bizottság a Labdarúgó, Kungfu és Kosárlabda Szakosztályok beszámolóját tartalmi és 
formai szempontból egyaránt hiányosnak tartja és nem fogadja el.  
A bizottság az Asztalitenisz, a Lovas, a Kajak-Kenu, a Kézilabda és a Sakk sakk 
szakosztályok beszámolóját elfogadja.  
   
A bizottság javasolja, hogy a hiánypótlásra kötelezett szakosztályok esetében az adott 
szakosztály önkormányzati támogatásból való részesítését a GSE elnök függessze fel a 
beszámolók bizottság általi elfogadásának idejéig.    
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 



 
3. napirendi pont: 32 /2015. sz. KOSB határozat visszavonása  
 
Sipos Richárd: Ismerteti az aljegyző előterjesztését, mely szerint a határozatot azért kell 
visszavonni, mert a támogatási összeg nem a bizottsági keretből került folyósításra.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról úgy, hogy az indoklás része már 
ne szerepeljen a határozatban.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

51/2015.(VI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
visszavonja a 32/2015.(IV.13.) sz. határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 

• Támogatási kérelem elbírálása 
 
Lenkei György: A bizottság korábban már tárgyalta Dr. Erdélyi István régész professzor 
könyvkiadásának támogatását. A professzor az ősmagyarság történetével foglalkozik, 
régészeti kutatásokat végez, tavaly Pro Urbe díjban részesült. Szeretné kiadni a könyvét, 
ehhez még 400 eFt-os támogatásra lenne szüksége. A polgármester saját keretéből is 
támogatja. Kérése, hogy a KOSB 100 eFt-tal támogassa a könyvkiadást.  
 
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott határozati 
javaslatról. 
 
 A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

52/2015.(VI.22.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját 
pénzügyi keretéből 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forintot biztosít Dr. Erdélyi István 
régész professzor könyvének kiadásáhozl. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Dr. Horváth László: Elmondja, hogy a Gödi Sport Egyesület 2015. június 26-án az alsógödi 
labdarúgópályánál tartja közgyűlését, melyre minden érdeklődőt várnak. 
A városi Sárkányhajó rendezvénnyel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy idáig 8 
hajóval biztosítják az edzéseket, a verseny 2015. július 4-én lesz, ekkor lesz a csónakház 
ünnepélyes átadása is.  
 



 
Sipos Richárd: Köszöni az információkat és mindenkinek a részvételt. Ezt követően az ülést 
bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Sipos Richárd            Szőke Zsófia 
KOSB elnök                   bizottsági tag 
                   (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 
 


