
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2016. december 05-
én 15:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. december 05. 15:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB soron következő ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

Napirend előtt:  
Dr. Nagy Atilla: Számottevően megnőtt a gyerekek száma a városban. Fontos, hogy több 
figyelem jusson erre a területre az önkormányzati figyelemből, az erőforrásra kicsit jobban 
figyeljenek a döntéshozók. Iskolákra kicsi a ráhatásunk, az óvodai ellátás azonban kötelező, 
illetve a bölcsődei ellátás annyiban kötelező feladat, hogy biztosítani kell a városban az 
ellátást. Problémát jelent, hogy nincs Alsógödön bölcsőde, hasznos lenne egy vasúthoz, 
buszmegállóhoz közeli telephely létesítése. Bölcsődei kapacitást minőségileg is fejleszteni 
kellene. Felmerült, hogy a korai fejlesztést is erősíteni kell. Minél előbb kezdjük a fejlesztését 
a rászoruló gyerekeknek, annál hatékonyabb. Ennek megfelelően a bölcsőde is felvenné az 
SNI-s gyerekeket. Rákóczi úton van egy külön álló épület, itt felmerült egy fejlesztő csoport 
indítása. 
  
Megérkezik Szőke Zsófia és Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megállapítja a 
határozatképességet, 7 tagból 4 jelen van, és az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen 
jelezte, igazoltan van távol Lőrincz László, Dr Bognár László és Kovacsik Tamás. Kis-Simon 
László jegyzőkönyv hitelesítőként is van jelen.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és 
azok sorrendjét: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1.) Gödi bölcsődei és óvodai gyermekek ellátás biztosításának stratégiai áttekintése 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző 

2.) Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő forma 2017-2018-as évre biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző 

3.) Év pedagógusa díj, Alkotó művészeti díj, Művészetoktatásért, kultúráért, 
nevelésért különdíj 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

4.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat felosztásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 

5.) Egyebek  
- Képviselő testület 2017. évi munkaterve 
- Beruházási osztály tájékoztatója GSE kérelmére 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 



Gödi bölcsődei és óvodai gyermekek ellátás biztosításának stratégiai áttekintése 
 
Dr Nagy Atilla: Az óvodai kapacitás megoldást kíván, általános férőhelybővítésre van 
szükség, illetve lejjebb kell vinni a jelenlegi csoportlétszámokat is. Óvodáskorú gyermekek 
részére kötelező a felvétel, és most már az SNI-s gyerekeket is fel kell venni. Ezen a 
kapacitáson bővíteni kell. Majd le kell ülnünk, óvodavezetőkkel át kell beszélnünk, hogyan 
tudjuk ezt a problémát megoldani. Valamit ki kell találni, humánerőforrás fejlesztése magától 
nem oldódik meg. Tavaszig gondoljuk át és harcoljunk ki erre többlet figyelmet.  
 
Szőke Zsófia: Eddig még nem volt jellemző, hogy pedagógusok év közben váltsanak 
munkahelyet, most igen. A nyugdíjasok szintén nem viszik végig az évet. Jelenleg egy óvónő 
hiány van a Kincsem óvodában, ketten hamarosan nyugdíjba mennek, illetve csoportbővítés 
lesz. Szeptemberre 7 óvónőt kell találnunk az új épület nyitásához. Óriási a hiány pest 
megyében. Nem tudom, hogyan fogjuk ezt megoldani. A vezetői kötelezettségek között van 
az egyenlő leterhelése a dolgozóknak. A humánerőforrás hiány már a működését veszélyezteti 
az óvodának. 
 
Karaszek Ernőné: Kastély óvodából is elmegy nyugdíjba egy kolléganő. SNI-s gyerekek 
ellátását törvény szabályozza, de erre az óvónők nincsenek felkészülve. A szakvélemények 
nem reálisak. A 20 fős csoportlétszám lenne ideális. Ezeknek a gyerekeknek egyéni fejlesztési 
tervet kellene készíteni. Az a gyógypedagógus, akit szó szerint vadászunk erre a feladatra azt 
mondja, ellátja ezt a feladatot, de arra nincs ideje, hogy tervet készítsen a gyerekek ellátása 
mellett. Jelenleg 3 területen van szükségünk fejlesztő pedagógusra: logopédia, mozgás és 
kognitív fejlesztés.  
 
Szőke Zsófia: Ezek a gyerekek jelen vannak a rendszerben, úgy hogy előzetesen nem tudunk 
róluk. Az óvónők leterheltsége olyan mértékű, hogy azt már nem lehet fokozni.  
 
Karaszek Ernőné: Van pszichológus a Kastély óvodában, de ő sem láthat el mindent.  
 
Bajkó Ildikó: Nálunk az iskolában is ez a probléma. 30-32 fős osztályokban nem jut idő külön 
fejlesztésre, pedig egyre több gyerek szorul rá.  
 
Dr Nagy Atilla: Valahogy meg kell próbálni idecsalogatni óvodapedagógusokat. Diákhitel 
kifizetéssel, szolgálati lakással, próbáljunk megoldást találni. 
 
Szőke Zsófia: Esetleg albérleti támogatással. 
 
Kis-Simon László: Társadalmi tanulmányi szerződés volt régen. Ahány évig támogatták, 
addig ott kellett maradni az intézménynél, ha nem vállalta, akkor egy összegben kellett 
kifizetnie a tanulmányi ösztöndíjat. 
 



Szőke Zsófia: Mi már azzal is próbálkoztunk, hogy gyakorló óvodává váltunk, hogy így 
harmadévesekkel is tudjunk dolgozni. A gond, hogy csak a vizsgáig maradnak, nem tudunk 
számolni velük. 
 
Sipos Richárd: Jelenleg nem tudunk határozatot hozni, próbálunk ötleteket találni. A határozat 
hozatalt elnapoljuk. 
 
Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő forma 2017-2018-as évre biztosítása 
 
Dr. Nagy Atilla: Korábban önként vállalt feladat volt az óvodai gyógytestnevelés ellátása az 
önkormányzat részéről. Minél hamarabb kezd a gyerekekkel foglalkozni gyógy testnevelő, 
annál jobb, annál hatékonyabb. Javaslom, hogy a folyamatos ellátás érdekében most 2 évre 
szülessen megállapodás. Az előző éves beszámoló még nem érkezett meg, de a szülőktől és az 
óvodáktól szerzett információk alapján magam is javaslom az ellátást.  
 
Dr. Pintér György: Egyik beszámoló még hiányzik azt mondta Atilla. Technikailag én 
megvárnám ezt a beszámolót. Nem vagyunk elkésve a jövő évi költségvetést tekintve. Mivel a 
költségvetés februárban fog elkészülni, van még rá lehetőség, hogy megtárgyalja a KOSB.  
 
Sipos Richárd: Áthidaló javaslat, hogy januárban térjünk vissza erre a témára a beszámoló 
ismeretében.  
 
Sipos Richárd felkéri Dr Nagy Atillát, hogy ismertesse a beszámolót a bizottsággal a 

következő alkalommal. 

 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a 3. és 4. napirendi 

pontot zárt ülésen tárgyalják.  
 
Egyebek  
 
Sipos Richárd: A képviselő testület 2017. évi munkatervét kell véleményeznünk. 
 
Dr. Pintér György: Egyetlen változás, hogy a Wigner és Bursa ösztöndíjpályázatok kiírása 
egy hónappal korábbra került. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2016 (XII.05.) KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Képviselő-
testület 2017. évi munkatervét elfogadásra javasolja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd, KOSB elnök 
 



Sipos Richárd: Szeptemberben hoztunk egy határozatot a GSE focipályához, hogy a 
beruházási osztály készítsen költségvetést. Ez most elkészült: 20 091 840 Ft-os kalkulációt 
kaptunk, ami jelentős összeg. A földútkarbantartás megtörtént, van bőven út, amire költeni 
kell az önkormányzatnak. 

Szász-Vadász Endre: Környezetvédelmi bizottsághoz került egy anyag a kiserdővel 
kapcsolatban, valamilyen előrelépés várható. 
 
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

Kmf. 

    Kis-Simon László      Sipos Richárd 
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő      KOSB elnök 


