
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. január 16-én 
16:00-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2017. január 16. 16:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB rendes ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

 

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a 
határozatképességet, 7 tagból 4 tag jelen van. Kovacsik Tamás és Dr. Bognár László igazoltan 
van távol, Lőrincz László nem jelezte távolmaradását. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napi rendi pontok: 

1. Tájékoztató a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 2015/2016-os tanévéről 
 Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

2. Beszámoló a KOSB 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadása 
  Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

3. Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő torna 2016-os ellátásról szóló 
beszámoló 
Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő torna 2017-2018-as évre biztosítása 

  Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

4. Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegység álláshely bővítés 
  Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

5. Egyebek 
 

1. napirend – Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2015/2016-os tanévéről 

Sipos Richárd: Köszönjük Horváth Szilárdnak, hogy eljött és ismertette velünk a változásokat 
az írásos beszámolójában. Magyar Értéktár kapcsán írod, hogy szeretnéd a Búzaszem-modellt 
ide eljuttatni. A kidolgozott többlet anyagot visszahoznátok hozzánk? Ez a bizottság az 
illetékes a Magyar Értéktár és Hungaricumok piramisának legalsó lépcsőfokában. 



Horváth Szilárd: Saját értékrendünk alapján indultunk el. Egyre többen jönnek nézni, hogy 
mit csinálunk és vinnék el saját településükre. Így elkezdtük leírni, amit csinálunk. Most 200 
oldalánál tartunk, nagyon részletes leírás, ahogy régen a népszokásokat is leírták a 
néprajzosok. Amikor elkészül, szeretnénk visszatérni, ha lehetséges. 

Sipos Richárd: Igen, köszönöm, szívesen segítünk a Magyar Értéktár felé vezető úton a 
Búzaszem-modellnek, jómagam a Pest Megyei Közgyűlés Értéktár Bizottságában is 
támogatom majd. 

Kis-Simon László: Szeretném értékelni az intézményt 4 szempont alapján. Örülök, hogy az 
értékek mellett kitart ez az iskola és magas színvonalon működik. A kompetenciamérési 
eredmény dicséretes. Erről az iskoláról korábban volt egy vélemény, hogy ide olyan 
gyerekeket íratnak be, akikkel valamilyen probléma van, de a tanulmányi eredmények és a 
beiskolázási eredmények mást mutatnak. Ez dicséretes. Azt jelzi, hogy tudatos munka folyik 
az iskolában. Az iskolának az önkormányzat felé nincs beszámolási kötelezettsége, de a 
városban való intézményi működésetekhez és munkátokhoz gratulálok. 

Szőke Zsófia: Azt látom nagyon összeszedett és átgondolt beszámolót kaptunk. Hogy álltok a 
pedagógusminősítésekkel? Vannak olyan pedagógusok, akik megmérettetik magukat, vagy 
akár az intézmény? 

Horváth Szilárd: 12 éve indultunk, most tavasszal úgy alakult, hogy a püspökséghez 
kerültünk. 29 iskolát működtető szervezet lett a fenntartónk, professzionális megoldásokkal. 
Nem vagyunk magunkra hagyva, sokrétű támogatást kapunk tőlük. Eddig még nem jutottunk 
odáig, hogy segítséget kelljen kérni. A minősüléssel az a helyzet, hogy 2 tanárunk már 
minősült, a következő évben újabb 2 tanár minősítése valósul meg.  

Szeretnénk egyik munkatársunkat felszabadítani, hogy az Értéktárral foglalkozzon. Napi 
munka mellett ez senkinek nem fér bele és nagyon átgondoltnak kell lenni. Pécsi Rita 
neveléskutató megígérte a segítséget ehhez a munkához.  

Dr. Pintér György: Induláskor volt egy munkamegosztás az önkormányzattal. Idősebb 
gyerekekkel indult az intézmény, jelenleg a 8. osztályban csak 10 fő van. Mostanra közel 
megduplázódtak az osztálylétszámok. Általában van osztályonként 1-2 integrálható, de 
többiek haladását nem zavaró gyerek. Tanterem hiányos gödi helyzetben a gödiek aránya is 
emelkedett, korábban 50%-os arányban voltak a gödiek. Nagyon bízom benne, hogy 
megvalósul a tornaterem megépülése. 

Horváth Szilárd: Komoly problémával küzdő gyerekeket is felveszünk, amennyiben 
együttműködőek. Volt rá eset, hogy egyéni tanrendet dolgoztunk ki egy diáknak, amivel 
sikerült integrálni az osztályba. Sajnos nincs akkora helyünk, hogy nagy tornatermet építsünk. 
Röplabdásokkal már van egy szóbeli megállapodásunk és a GSE-vel egy írásbeli 
megállapodás arra, ha megépítjük a tornatermet, akkor igényt tartanak a használatára.  

Sipos Richárd: Reméljük, hogy sikerül megvalósítani, a GSE keretein belül is nagy szükség 
van újabb teremhasználati lehetőségre. Köszönjük szépen! 



2. napirend – KOSB 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztés kapcsán nem érkezik kérdés észrevétel, így a bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

1/2017 (I.16.) KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a bizottság 
2017. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  

2017. január 16. (hétfő) 16.00 órakor 

•  Tájékoztató a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2015/2016-os tanévéről 
• A bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása 
2017. február 6. (hétfő) 16.00 órakor 

• Javaslattétel a Kóczán Mór díjra (zárt ülés) 
2017. március 13. (hétfő) 16.00 órakor 

• Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2016. évi munkájáról és 2017. évi 
munkaterve 
2017. április 10. (hétfő) 16.00 órakor 

• Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkaterve 
• Támogatási kérelmek elbírálása 
2017. május 8. (hétfő) 16.00 órakor 

• GSE 2016. évi szakmai beszámolója 
2017. június 12. (hétfő) 16.00 órakor 

• Javaslat a helyi kitüntető címekre (4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet alapján) 
2017. július – augusztus – tanácskozási szünet 
2017. szeptember 11. (hétfő) 16.00 órakor 

• Beszámoló a Kincsem Óvoda 2016/2017-es tanévéről 
• Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2016/2017-es  tanévéről 
• Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton 
2017. október 9. (hétfő) 16.00 órakor 

•  Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2016/2017-es tanévéről – (Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak 
továbbtanulási adatairól) 
•  Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2016/2017-es 
tanévéről – (Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól) 
2017. november 13. (hétfő) 16.00 órakor 

•  Városi ünnepségek tervezete 2018. évre 
2017. december 11. (hétfő) 16.00 órakor 

•  Az „Év pedagógusa” a Művészetért, Kultúráért és Nevelésért” és „Göd Város Alkotó- 
és  Előadóművésze” díjak odaítélése (zárt ülés) 
•  A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének véleményezése 
•  A 2017/2018-as Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíj-pályázatok elbírálása (zárt ülés)  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd elnök 



3. Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő torna 2016-os ellátásról szóló beszámoló 
Preventív mozgásjavító és mozgásfejlesztő torna 2017-2018-as évre biztosítása 

 

Dr. Nagy Atilla: Korábban már szó volt róla, hogy nő azon gyermekek száma, akiknek 
szükségük van óvodai gyógytestnevelés foglalkozásra. Javaslom a foglalkozások számát 7 
órára emelni, illetve fejlesztési eszközök nem kellenek. Gyakorlatilag két évre szólna a 
megbízás, hogy ne kelljen minden évben új szerződést kötni. Határozatban nincs összeg 
feltüntetve, ezt majd a Pénzügyi Bizottság megteszi. KOSB részéről szakmai állásfoglalás 
szükséges. Megbízási szerződés ugyanaz lenne, a számok és mutatók változnak. Az a szakmai 
kérdés, hogy a KOSB hasznosnak tartja-e ezt a preventív óvodai tornát. 

Dr. Pintér György: Úgy kellene meghatározni a pénzügyi forrást, hogy tanévre állapítani meg.  

A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

2/2017 (I.16.) KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága megismerte az 
óvodai gyógytestnevelést helyettesítő preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 
ellátására vonatkozó javaslatot. Azt a gödi óvodás gyermekek egészségének megóvása 
érdekében továbbra is hasznosnak tartja. Az e tevékenységről szóló 2016. évi szakmai 
beszámolót elfogadja. 

Javasolja, hogy a 2017. január 3. – 2017. május 31. illetve 2017. szeptember 1. - 2018. 
június 30. időszakra önként vállalt önkormányzati feladatként az Önkormányzat ezt 
felvállalja és ellátásra Somkereki Edit gyógytestnevelővel kössön megállapodást.  

Kiköti, hogy az önként vállalt feladat ellátásának eredményességének érékelése és a 
remélt folytatása végett 2018. június végéig a vállalkozó szakmai beszámolót adjon 
addigi tevékenységéről.  

Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős:  Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 

   Dr. Nagy Atilla, aljegyző 
 

4. Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegység álláshely bővítés 
 
Dr. Nagy Atilla: Elnézést csak most osztottam ki, sok volt a változó. Jó lenne megnyitni, ha 
megépült az óvoda, akkor működjünk is. Valószínű meg is tudjuk tölteni gyerekekkel, 
törekszünk rá. Év közben csak önkéntesen lehet átvinni másik csoportba gyerekeket. 
Főszabályként 20 fős csoportok lennének optimálisak. Most valóban ebben a töredékévben 
lehet, hogy lesznek problémák. Lehet, hogy most a két óvoda kihasználtsága között van 
különbség. Gyakorlatilag óvodavezető asszony adott két javaslatot, hogyan lehetne elindítani 
két csoportot. A mini csoport apránként vegyes csoporttá nőne. Másik probléma, hogy 



pedagógus hiány van. Polgármester támogatja szolgálati lakhellyel való ösztönözést, a 
csoportszervezés óvodavezetői kompetencia.  

Szőke Zsófia: Ha már van egy óvoda, működjünk. Ez egyértelmű, mindenkinek ez a 
szándéka. Két csoportot gondoltam indítani. Nem tudhatjuk, milyen roham jön az óvodához, 
akiket oda szeretnének beíratni. Csoportot akkor tudok bontani, ha fenntartói kérést kapok, 
mert szakmailag indokolatlan. Most 7 óvónőt kellene felvennem, hogy meg tudjunk nyitni. A 
fenntartónak mit jelent az a megfogalmazása: iskolai előkészítő? Vagy mindenki át akar 
menni, vagy senki nem akar. Jó lenne, ha megnyitna az óvoda, de a fenntartásaimat meg kell 
osztanom a bizottsággal. Nem beszélve arról, ha SNI-s gyerekek felvételét tervezi a fenntartó, 
akkor fejlesztő óvodapedagógusokat kell felvennem.  

Karaszek Ernőné: SNI gyerekek ellátásához kevés a fejlesztő pedagógiai végzettség.  

Dr. Pintér György: Valamilyen határnapokat meg kellene szabni, hogy meddig kell betölteni 
az álláshelyeket a március 1-i induláshoz. Kérdés, hogy amennyiben van 3 betöltetlen státusz, 
az újabb helyekre kerül felvételre pedagógus, vagy a régi három betöltésére?  

Szőke Zsófia: Október óta fent van az állás a „közigállás” oldalán. Február 1. a legkésőbbi 
határidő, mert még be is kell rendezni a csoportokat.  

Dr. Pintér György: Határozzuk meg, hogy minden feltételnek maximálisan teljesülni kell az 
induláshoz és ide írjunk be határidőt. 

Szőke Zsófia: Február 1-et javaslom.  

Dr. Pintér György: Mennyi a legrövidebb idő, hogy teljesüljenek a feltételek? Ha meg vannak 
az óvodapedagógusok, mennyi idő kell a csoportokat átszervezni?  

Szőke Zsófia: Érdemes a szülőket előre megkérdezni. Szervezési feladat szempontjából 
legalább 2-3 hét kell.  

Kis-Simon László: Mindkét óvodában van kb. 80 iskolás korú gyermek. Szülők biztos 
örömmel vennék, hogy külön csoportban készülhetnek iskolába. 80 iskolába készülő 
gyerekből biztos meg lehet szervezni egy 20 fős csoport indítását.  

Szőke Zsófia: Szeretném elmondani, hogy jelenleg is van egy iskola-előkészítő csoportunk.  

Kis-Simon László: Most lenne még egy. 

Dr. Nagy Atilla: Pedagógus hiányt nagyobb gondnak érzem jelen helyzetben. A szülők egy 
része biztos örülne, egy része pedig nem örülne a váltásnak.  

Szőke Zsófia: Március, április, május - három hónapról van szó. Szülőként nem örülnék neki, 
hogy gyermekem átkerüljön másik csoportba.  

Dr. Pintér György: Következőt gondolom. Határozatot kell hoznunk. Ragaszkodunk a 4-hez, 
vagy elég a 3 pedagógus. Február 10-ig megfelelő óvodapedagógus munkába állása 



biztosított, ha nincs, akkor pedig ki kell mondani, hogy csak szeptembertől indulnak a 
csoportok. Van 4 pont, de csak az elsőről beszéltünk eddig.  

Szőke Zsófia: Én már leadtam az eszközigényt, bérigényt, informatikai igényt és igazolást, 
hogy fent vannak a hirdetések a közigálláson. Almási Gáborral egyeztettem, mit nem 
tartalmaz esetleg a pályázat, ill. milyen eszközigények merültek fel.  

Simon Tamás: megnéztük a listát. Van olyan, amire nincs szükség.  

Szőke Zsófia: Nagyon szeretném, hogy elinduljon a két új csoport. Az informatika és egyéb 
ráér a nyáron, de ágyakra, evőeszközökre, bútorokra szükség van. Mosógépet, gáztűzhelyt 
nem ad a pályázat. Informatikai részét is csak a házig hozza. Bútort adja, asztalt, széket.  

Dr. Nagy Atilla: Testületi ülés január 25-én lesz, az óvoda nyitásához testületi döntés kell. Mi 
van, ha csak egy csoportot indítunk el? 

Dr. Pintér György: Az a cél, hogy nyíljon meg az óvoda.  

Szőke Zsófia: A közvéleménnyel nem tudunk mit kezdeni, ha nincs óvodapedagógus.  

Dr. Pintér György: Határozatba kerüljön bele: „amennyiben február 10-ig a szükséges négy 
megfelelő pedagógus jelentkezik”.  

Sipos Richárd: A két technikai dolgozó mire lesz? 

Szőke Zsófia: Udvari munkás és mosogató. Ki tudnánk váltani így a TESZ karbantartót. 
Udvari munkásnak nem ugyanazok a feladatai, mint egy karbantartónak. Időben nem 
egyenletes a munka.  

Dr Pintér György: Nekem is soknak tűnik a két fő, de van szabadság, lehet beteg valaki, meg 
kell oldani helyettesítést.  

A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

3/2017 (I.16.) KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, hogy 
a Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvoda egysége 2017. március 1. napjával kezdje meg 
alapfeladatának ellátását a következő feltételek teljesülése esetén: 

- 2017. február 10-ig biztosítani tudja a szükséges 4 megfelelő óvodapedagógus, egy 
pedagógiai asszisztens, két dajka és két technikai dolgozó március 1-i munkába 
állítását. 

- biztosítani tudja valamennyi indokolt és szükséges dologi eszköz beszerzését, 
berendezését. 

- egyik csoportja iskolai előkészítő csoport legyen, mely alacsony 
csoportlétszámmal szerveződik, egyúttal ellátja és az alapító okiratban jelenleg 
szereplő SNI gyermekek integrált fejlesztését, 



- másik csoportja vegyes korcsoportú csoport legyen, mely egyúttal ellátja és az 
alapító okiratban jelenleg szereplő SNI gyermekek integrált fejlesztését. 

A bizottság tudomással bír arról, hogy a két új csoport folyó nevelési évi működéséhez az 
állam nem biztosít forrást. A bizottság a finanszírozás és egyéb pénzügyi kérdésekben 
hatáskör hiányában nem foglal állást, erre és a forrás biztosítására felkéri a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot valamint a 2017. évi költségvetés 
előkészítéséért felelős jegyzőt. 

Határidő:  2017. március 1. 
Felelős:  Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 
 

Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

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


