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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2016. szeptember 
19-én 16:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal Simon Tamás 
alpolgármester irodájában. 
 
Időpont: 2016. szeptember 19. 16:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB soron következő ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

 
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 tagból 6 jelen 
van, és az ülést megnyitja.  Távolmaradását előzetesen jelezte, igazoltan van távol Lőrincz 
László. Kis-Simon László jegyzőkönyv hitelesítőként is van jelen. Dr. Nagy Atilla oktatási 
referensként hivatalból lenne itt, de igazoltan van ő is távol. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a Kincsem Óvoda 2015/2016-os tanévéről 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

2.) Beszámoló a Kastély Óvoda 2015/2016-os tanévéről 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

3.) Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

4.) Wigner Jenő ösztöndíjpályázat 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

5.) Bursa ösztöndíjpályázat 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

6.) Egyebek 
Sporttelepet és az Erdész utcát összekötő út szilárd burkolattal történő ellátása. 
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök 
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1-es napirendi pont - Beszámoló a Kincsem Óvoda 2015/2016-os tanévéről 
 
Sipos Richárd: Szőke Zsófia kívánja-e kiegészíteni szóban a beszámolót? Van valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Sipos Richárd felkéri Kis-Simon Lászlót, hogy értékelje a mindkét óvoda beszámolóját a 
bizottság nevében.  
 
Kis-Simon László: Eredményes volt a 2015/16-os év. Mindenre kiterjedő munkát végzett. 
Szakmai oldalával, óvodai munkával kapcsolatban semmilyen kifogásolni valót nem találtam. 
Célokkal, feladatokkal maximálisan egyet tudok érteni. Szakértői ellenőrzéshez szívből 
gratulálok. Néhány kérdésem van. Mikor volt SWOT analízis az óvodában? Milyen 
pillanatnyilag a nevelő testületi egység? (50-50% volt az elutasítás-elfogadás) Szakértői 
vélemény alapján az alapító okirattal ellentétes munka is folyik. Sajátos nevelési igényű és 
autista gyerek is van 30-as csoportlétszám mellett. A fejlesztőpedagógusok kidolgoztak egy 
módszert. Ez általános vagy kifejezetten iskolaérettségi vizsgálat? A kitűzött célokkal, 
feladatokkal egyet tudok érteni. Iskolára felkészítő csoportot hoztatok létre, ehhez 
gratulálok. Miért szűnt meg a teljesítményértékelési rendszer? 
 
Szőke Zsófia (intézményvezető): Köszönjük az elismerő szavakat. Teljesítményértékelési 
rendszer kivezetésre került, helyette belső önértékelési csoport van. Ez azt jelenti 
önértékelésre épül. Óvodavezetői és intézményen belül is készül SWOT analízis. Ez 
tulajdonképpen megfelel a teljesítményértékelési rendszernek. Elsősorban intézményi, 
szülői, pedagógusi értékelésre fókuszál. Két pedagógust kell kérdezni, hogy megfelelő 
értékelést adjanak rólam, én azonban az egész testületet megkérdeztem. A szakértői 
ellenőrzéshez csak számadatot kaptak. Annak ellenére, hogy a szakértők értékeltek még 
saját magamnak törzsgárda kialakítását tűztem ki célul. Megváltozott a nevelőtestület, sok a 
fiatal. Az a gondolkodás, ami 2012-ben jellemezte a nevelő testületet megváltozott, jelenleg 
szakmai tudásomon alapszik a személyem megítélése. Az a közbeszéd, ami az óvoda külső 
állapotát véleményezi, remélhetőleg jövőre megváltozik. A bővítés minden szempontból 
meg fogja változtatni az óvoda megítélését. Sok gyerek visszamaradt és ez azért is van így, 
mert sok a követelmény. Amennyiben az iskolaérettségi mutatót nem érik el, akkor 
javasoljuk a szülőknek, hogy maradjon a gyermek még egy évet óvodában. Azt gondoljuk, 
úgy kerüljenek a gyerekek az iskolába, hogy ne értékeljék alul őket.  
 
Sipos Richárd: Köszönjük a válaszokat és a részletes beszámolót. 
 
Kis Simon László: Súlyosan fogyatékos gyereknél mi történik? 
 
Szőke Zsófia: Semmilyen opció nincs, hogy elkérjük a szakvéleményt a gyerekek szüleitől. 
Úgy íratják be a gyerekeket, hogy nem hozzák a szakvéleményt. Szeptember végére derül ki, 
hogy gond van a gyermekkel, miután óvodai jogviszonyba kerül. Semmit nem tehetünk, 
megpróbáljuk a legjobb fejlesztést nyújtani ezeknek a gyerekeknek. Szülőknek javasoljuk, 
keressék meg azokat a lehetőségeket, amivel a legjobb fejlesztési lehetőségeket tudják 
biztosítani. Szülői döntésre az autista gyereket időközben elvitték az óvodából.  
 
Kis Simon László: Köszönöm. 
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Sipos Richárd: Szőke Zsófia bizottsági tag bejelentette, hogy érintettség okán nem vesz részt 
ezen a szavazáson. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozzák: 

22/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kincsem Óvoda 2015/2016-os nevelési évéről szóló beszámolóját.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

Sipos Richárd: Közben alpolgármester úr jelezte, hogy korábban távoznia kell, így előbbre 
vesszük a 3-4-5-ös napirendi pontokat, melyeknek ő az előterjesztője. 

4-es napirendi pont: Wigner Jenő ösztöndíj pályázat 
 
Dr. Pintér György: Beüzemelt rendszerről van szó, mind a Wigner, mind a Bursa 
tekintetében. Lakosság számának növekedésével, Nevelek csatlakozásával többen adnak be 
kérelmet.  

 

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

23/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
2016/2017-es tanévre a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint. Egyúttal javasolja, hogy a Wigner Jenő 
Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2017. évi költségvetésben 4 millió 
forint kerüljön betervezésre.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

5-ös napirendi pont:. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  

Dr. Pintér György: Bursa esetében csak arról kell szavazni, hogy csatlakozzunk és a forrást 
milyen összeggel tervezze be az önkormányzat a költségvetésbe. 

 

A bizottság egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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24/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, hogy 
Göd Város Önkormányzata csatlakozzon a 2016/2017-es tanévre kiírt Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz. Egyúttal a Képviselő Testületnek javasolja, hogy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz a 2017. évi költségvetésben 4 millió forint kerüljön betervezésre.  
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

3-as napirendi pont:. Támogatási kérelmek - Gödi Dunavirág Néptáncegyüttes 
edzőtáborának és GRG Bt. 2016. évi szüreti fesztivál támogatása 

Dr. Pintér György: A Dunavirág és GSG támogatási kérelemmel fordult a bizottsághoz. 
Mindkettő kapott már korábban támogatást.  Most is hasonló a helyzet. A Gödi Dunavirág 
Néptáncegyüttes 62.500.- Ft támogatást szeretne kérni terembérletre. 

Kovacsik Tamás: Javaslom a kért összeg elfogadását. 

Sipos Richárd: Van más javaslat? Nincs, akkor kérem a bizottságot, szavazzunk a támogatás 
elfogadásáról. 

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a támogatási kérelmet és az alábbi 
határozatot hozza: 

25/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 
a Dunakanyar Néptáncegyüttest (képviseli: Bednárik Marcell elnök, adószáma: 18726543-
1-13 bankszámlaszáma: 63800207-10001624-) 62.500.-Ft összegű támogatásban részesíti. 
 
Fedezete:  2016. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság 

pénzügyi kerete 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök 

 Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

Sipos Richárd: A GRG Bt. a szüreti fesztiválra megküldte a hiánypótlást. Van összegszerű 
javaslat? 

Szőke Zsófia: Ki kapott meghívást, illetve volt visszajelzés hogyan használták fel a korábban 
kapott támogatást? Ahogy elnézem a meghívottakat ingyen is fellépnének.  

Kovacsik Tamás: Sokakat meghívtak, de nem mentek el. Akik elmentek jól érezték magukat. 
Bográcsfőző verseny is volt, amihez tűzifát mindenki maga vitt. 

Szőke Zsófia: Jól látom akkor a fellépő zenekar támogatására kérik ezt az összeget. 

Kovacsik Tamás: Az összeg nagy része erre megy. 
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Pintér György: Hangosításra, hangtechnikára, színpadépítésre, fellépőkre költenék az 
összeget. 

Sipos Richárd: Egy összegszerű javaslat érkezett Kovacsik Tamás részéről: 150.000.-Ft, mint 
előző évben. 

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadja a támogatási kérelmet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

26/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 
a GRG Bt-t (képviseli: Gusztos Gábor képviselő beltag, adószáma: 24529013-2-13 
bankszámlaszáma: 10102244-53186100-01000005) 150.000.-Ft összegű támogatásban 
részesíti. 
 
Fedezete:  2016. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság 

pénzügyi kerete 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

16:30 Pintér György és Szász-Vadász Endre távozik, dr. Horváth László GSE elnök és Polacsek 
Ferenc, Sárkányhajó szakosztály vezető megérkezik. 

GSE Sárkányhajó kupa 

Sipos Richárd: a városi Sárkányhajó kupa megszervezésében és lebonyolításában lettek 
többlet költségek. Az alsógödi Duna-parton nagy részben önerőből újította fel az 
öltözőépületet a GSE, ez jóval nagyobb hozzáadott érték a városi vagyon szempontjából, 
mint a támogatási kérelem. Az írásos előterjesztéshez képest a támogatási kérelem 190.000 
Ft-ra nőne. 

Dr. Horváth László: Más lett a rendszer és hosszú a tervezési idő. A hajókat és személyzetet 
biztosítani kellett. 145.000.-Ft durván ennek a költsége lett volna a GSE felajánlásával együtt. 
Készítettem egy előzetes kimutatás táblázatot. Egyes tételek végül drágábbak lettek. Például 
az ugrálóvár az időjárás miatti kisebb kihasználtságra hivatkozva két napra 15.000.-Ft helyett 
30.000.-Ft lett végül. Mikor ezeket a kimutatásokat csináltam már voltak számlák és most 
van két számla, ami még kifizetésre vár. Egyik motorcsónakbérlés, másik a sárkányhajó 
többlet, ami nem a szakosztályé és pluszban kellett biztosítani kormányossal együtt. Sajnos 
nem vonzott az esemény annyi nevezési díj köteles céget, mint reméltük. Összesen 2 fizetős 
induló volt. Kiszámoltam, hogy 7 edzést kapott minden csapat, ami durván 1500 sportolási 
lehetőséget jelent, vagyis 1500 sportolási lehetőséget finanszíroz ezzel a bizottság.  

Sipos Richárd: Többek közt azt a 6 gödi közintézményt támogatjuk ezzel, amelyek dolgozói és 
családtagjaik részt vettek ezen a – számukra teljesen térítésmentes - rendezvényen.  
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Dr. Horváth László: Június és július hónapban bárki bejelentkezett, részt vehetett 7 edzésen. 

Kovacsik Tamás: Mennyivel támogatja az önkormányzat a sárkányhajó szakosztályt? 3 éve 
van ez a csapat? 

Dr. Horváth László: Első évben semmivel. Első két év után kapnak a szakosztályok a városi 
költségvetésből. Tavaly kaptunk 350.000.- Ft működési és 150.000.- Ft teremfinanszírozási 
támogatást. Tanmedence és konditerem van a szakosztály részére. Idén 500.000.- Ft-ot a 
házra, öltözőre. Durván 1.500.000.- Ft, amit nem a szakosztály szedett össze.  

Kovacsik Tamás: Többi sporthoz viszonyítva ez mit jelent? 

Dr. Horváth László: Létszámában arányos ez az összeg. Ruhát hasonlítunk szőlővel. 
Asztalitenisz nem tud önfenntartó lenni, mert nincs terem. Focisták 3,5-4 milliót kapnak, de 
ők létesítményt tartanak fent. Tollaslabda 600.000.- Ft körül kap évente.  

Kovacsik Tamás: Tisztánlátás végett kérdezem itt a szervezésnél a 2x20.000.-Ft bevétel 
minek tudható be? Jól meg lett hirdetve?  

Dr. Horváth László: Sipos Richárd elnök úr kiküldött 20-30 meghívót cégeknek. Készítettünk 
meghívót, posztert. Sajnos nem érkezik meg mindenkihez. Piramisnál van konkrét válasz, 
április késő, korábban kérnek értesítést. Lehet, nem megy át a hangulata, nem tudom. 
Emiatt kellett átalakítani folyamatosan. Úgy gondoltunk 20 csapat lesz, helyette 8-9 csapat 
jelentkezett.  

Sipos Richárd: Köszönjük a GSE-nek, hogy felvállalták és megszervezték az eseményt. Kérem 
a bizottságot, szavazzon a kért összeg elfogadásáról.  

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják a támogatási kérelmet és az 
alábbi határozatot hozzák: 

27/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját 
költségvetési keretéből 190.000.- Ft-ot átvállal a teljes költségből a II. Göd Városi 
Sárkányhajó Kupa megrendezésének költségeire. 
 
Fedezete:  2016. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság 

pénzügyi kerete” 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd, KOSB elnök 
 

17:00 – dr. Horváth László és Polacsek Ferenc távozik. 

6-os napirendi pont: Egyebek - Sporttelepet és az Erdész utcát összekötő út szilárd burkolattal 
történő ellátása 
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Sipos Richárd: Nem anyagi támogatásról van szó, hanem arról, hogy a beruházási osztály 
felmérné a lehetőségeket és készítene egy árajánlatot. Azért lenne rá szükség, hogy ne 
hordják a műfüves pályára a sarat, nyáron pedig a port.  

Kovacsik Tamás: Pilisi Parkerdő a kezelője a területnek, őket tájékoztatni kell. Szakvéleményt 
kell kérni tőlük aszfaltozásra. Úttal együtt lámpákra is szükség van.  

 

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja a támogatási kérelmet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

28/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy készítsen felmérést arról, mekkora forrást 
igényel az Erdész utcát a sporttelep főbejáratával összekötő út szilárd burkolattal (mart 
aszfalt) történő ellátása, beleértve a jelenleg gépjármű-parkolóként használt területet is, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. bevonásával. 
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
Felelős: Popele Julianna osztályvezető 
 

2-es napirendi pont: Beszámoló a Kastély Óvoda 2015/2016-os tanévéről 

Sipos Richárd: térjünk vissza a 2-es pontra. Kastély óvoda beszámolójára. 

Kis-Simon László: Mindkét intézményvezetőt tisztelem, hogy ennyi újdonság mellett képesek 
szakmailag foglalkozni gyerekekkel és szülőkkel. Teljes áttekintést ad az intézmény 
működéséről. 140-ből 90 gyerek lett iskolás. Gratulálok, hogy 20%-os javulás látható. Amikor 
a gyerek bekerül iskolába, akkor jön az igazi visszajelzés. Mind a két beszámoló szakmailag 
tökéletes. 

Sipos Richárd: Van még észrevétel? Nincs, akkor megkérem a bizottságot, szavazzunk a 
Kastély Óvoda beszámolójának elfogadásáról. 

 

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadja beszámolót és az alábbi 
határozatot hozza: 

29/2016.(IX. 19.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kastély Óvoda 2015/2016-os nevelési évéről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
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A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy az óvodákkal 

kapcsolatos további kérdéseket zárt ülésen tárgyalják.  

 

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 


