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Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. május 08-án
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Időpont: 2017. május 08. 08:30

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 6 tag jelen van. Lőrincz László jelezte távolmaradását.

Sipos Richárd: A napirendi pontok kapcsán annyi változás van, hogy az egyebeknél a
bajnokok lépcsője napirendi pontot le kellett venni még néhány tisztázatlan kérdés miatt, de
júniusban visszatérünk rá. Javaslom az 1. és 2. napirendi pontok felcserélését, mivel dr.
Horváth László GSE elnök úr később érkezik.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:

Napi rendi pontok:

1. A Gödi Kincsem Óvoda esetleges feladatbővítése
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

2. GSE 2016. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök

1. A Gödi Kincsem Óvoda esetleges feladatbővítése

Dr. Nagy Atilla: A Kastély óvodának is át kellene vezetni alapító okiratba, hogy a
tényszámokhoz igazíthassuk az SNI-s gyerekek hivatalos számát. Jelenleg 18 SNI-s gyerek
van, innentől az Államkincstár is 18 gyereket fogad el. Kincsem óvodánál régen is beszéltünk
róla, tudható volt, hogy még nyolc gyerekkel emelkedni fog a létszám. Van néhány gyerek,
akiknek a külső ellátását finanszírozzuk.

Karaszek Ernőné: A 18 gyerek a Fácán óvoda egységnél van, ami majdnem egy óvodai
csoportot tesz ki. Nem is tudunk mindig mindennek eleget tenni. Ha minden jelentkezőt
beszámolunk, akkor 406 lenne a létszám az óvodában. Gondban vagyok és szükségét érzem
egy rendkívüli ülésnek, mert indulatok vannak a szülők körében, olyan elvárásokkal, amik
nem megvalósíthatók. Egyre inkább azt várják, hogy csináljak tiszta csoportot a Fácánba, amit



nem tudok megvalósítani. Van 12 2014-ben született gyerek, akiket nem tudom, hol helyezzek
el.

Szőke Zsófia: Egy véleményen vagyunk Ágival, heti szinten tartjuk a kapcsolatot. Ami
probléma van az óvodák körül, az a szülők irreális elvárásaiból adódik. Nem könnyű ma
óvodavezetőnek lenni, mert nagyon változnak a szülői igények. 90 gyerek megy el iskolába és
142 gyerek iratkozott be. Minden csoportot 30-as létszámmal kell elindítanunk. Beiratkozás
alapján eddig ketten adtak le szakértői véleményt, de elmondottak alapján 6-8 SNI-s gyerek
várható, akik időközben fogják megkapni a szakvéleményt. Én is szeretném kérni a rendkívüli
ülés összehívását ez ügyben. Nekem is még két pedagógiai asszisztensre szükségem lesz. Egy
SNI-s gyermek egy pedagógiai asszisztenst foglal le, ahhoz, hogy az óvodapedagógus tudjon
foglalkozni a másik 24 gyerekkel. Azon autistákat, akik már értelmi fogyatékosok is nem
tudjuk bevállalni, az asperger szindrómás gyerekeket még igen. Mindenképp meg kell
beszélnünk, hogy hogyan tervezzük a következő nevelési évet, mert nem mindegy hogy 30,
25 vagy 23 fős létszámokkal tervezünk. Samsung miatt most kezdődik egy nagyobb
beköltözési hullám, így még várható augusztus végéig 15-20%-os beiratkozás növekedés.

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

29/2017 (V. 08.) KOSB határozat

Göd Városi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek

1. Gödi Kastély Óvoda SNI ellátási kapacitásának 18 főre emelését,

2. Gödi Kincsem Óvoda SNI ellátási kapacitásának 8 főre emelését, és ezek körébe
felvenni a BNO, F.84 körbe tartozó spektrumzavaros gyermekek ellátását.

Kéri, az ellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd  KOSB elnök

30/2017 (V. 08.) KOSB határozat

Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy az óvodákban megüresedő üres helyre nagyobb számú
jelentkezők miatt létrehozza az Óvodai Felvételi Bizottságot, melynek tagjai: Dr. Pintér
György alpolgármester, Karaszek Ernőné Kastély Központi Óvoda óvodavezetője, Szőke
Zsófia Kincsem Óvoda óvodavezetője, Kis-Simon László – KOSB tag, illetve mindkét
óvodából egy-egy fő az Óvodai Szülői Közösség képviseletében.

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



Szőke Zsófia: Időközben érkezett több jelentkező az üres álláshelyekre, már csak két hely
nincs betöltve. Fiatalok általában és két olyan hölgy van, aki ideköltözik, mert a férjük a
Samsung-ban fog dolgozni. Két olyan jelentkező is van, aki SNI-s továbbképzésen vett részt.

(Karaszek Ernőné távozik)

2. GSE 2016. évi szakmai beszámolója

Sipos Richárd: Köszönjük a pontos olvasmányos anyagot. Szóban kívánod kiegészíteni a
beszámolót?

Dr. Horváth László: Egyszerűbb, ha kérdésekre válaszolok. Ami nincs benne a beszámolóban,
hogy sikerült végre megegyeznünk abban, amiben 10 éve kellett volna. A költségvetési
támogatás elosztásának tartós módjában, hogy végre valami motiválja, hogy az összes
szakosztályt megtartsuk és fejlesszünk újakat, másrészt szelektáltunk a versenysportban. 260
millió Ft volt a tavalyi költségvetésünk a TAO pályázatokkal és egyéb kiadásokkal
együttesen. Úgy hogy a Balázsovits Sportcsarnok fejlesztésének önrészét az önkormányzat
fizette. 330 millió Ft-ot sikerült produkálni ebben az évadban. A gépjármű állományunk
jelenleg 4 db 9 személyes kisbusz, ehhez jön még 3, így összesen 7 db van. Ezen kívül van
zárt területű zöldterület és műfüves pálya. A műfű Alsógödön 1000 nm-es. A buszok
Alsógödön üresen állnak, ezt tárolni kell, így ez már gépparknak számít. Felajánlanánk a
városnak közös használatra, ha igény van rá. Lehetne tömbösíteni a testnevelés órákat és
hasznosítani a sportpályákat. 9-től 3-ig lenne rá lehetőség használni ezeket. Olyan
demográfiai hullám következik be, amit nyomon kell követni és a szülőknek és gyerekeknek
olyan kérései vannak, mintha nem is a földön lennének. 85% az Oázis lakóparkból érkezik, a
szülőkkel és a gyermekekkel is probléma van. A gyerekeket át lehet nevelni, de a szülőket
nem. Kész lett az épületünk, kész lett a műfüvünk, NB III-as pályánk lett. A sárkányhajónk
megnyerte a dunakeszi versenyt. Utóbbiban elsősorban a 30-as korosztály vesz részt, akik
egyszer megnyertek egy versenyt, felépült nekik az öltöző aztán abbahagyták, illetve van aki
már nem ér rá evezni.

Sipos Richárd: Mi lesz az épülettel? Vettetek hajót is.

Dr. Horváth László: Az épület nem a sárkányhajóra jött létre. Azt nem akartuk, hogy más
társaság oda költözzön, a kajakosok veszik igénybe. A csarnok termek kihasználási lehetősége
miatt valószínű nyáron rendkívüli ülést fogunk kérni. Évente 9 millió forintot rakunk bele a 3
csarnokba. Hiába van több időpont 4-től 7-ig. A fociról is több gyereket elvittek már, azért
mert esőben edzettek. 800 főre bővültünk, minőségileg is fejlődik a GSE. A kézilabdások
maradtak az NB I/B-ben. Szoros együttműködés lesz a váci kézilabdásokkal. Vácott akadémia
lesz TAO támogatással 1,5 milliárd forintból a kézilabdásoknak. Kosárlabda szintén
visszahozta a létszámot is. A kosárlabda a legjobb példa a terem gondjainkra. A kosárlabdások
vidékre kényszerülnek. Vácdukán, az ottani testnevelő tanár beveszi a szakmai programjába a
kosárlabdát, ezt itt Gödön nem lehetett megvalósítani, hogy egységes legyen az iskolai és
iskola utáni képzés. Asztalitenisznél 3 verseny szakosztályunk van, meg vannak kötve. Nő az
érdeklődés, de lényegében nem beilleszkedni akarnak, hanem, hogy kiszolgálják őket.
Egyesületi szinten szerintem jó irányba tereljük. Van mód, amivel mérni lehet a teljesítményt.



Két legnagyobb ingatlan használó a kajakosok és a focisok. Ezeknek a fenntartási díjai és a
teremkompenzációk adják költségeink nagy részét. A vita ott van, ha már kifizetjük a 8 órás
teremdíjat, akkor legyen kitakarítva, működjön az eredményjelző tábla.

Kovacsik Tamás: 300 millióból mennyit adsz vissza az önkormányzatnak?

Dr. Horváth László: Semennyit. Kaptatok belőle 80 ezret, 26 milliós klímát a Németh
Lászlóba.

Kovacsik Tamás: A felsőgödi focipályára kértünk egy kerítést, semmi mást.

Dr. Horváth László: 4 éve átadtuk a városnak a kezelését, 500 ezer forintot költünk rá, hogy
fenntartsuk. Megcsináltattuk 4 millió forintból a hálót, felújítottuk a füvet, kutat ástunk. Mi
nem használjuk, de még évi 200-300 ezer forintot beleteszünk. Előtte a bizottságtól kaptunk
pénzt ennek a fenntartására, de kiderült, hogy már nem lehet. Egyesületi pénzből fenntartjuk a
városlakóknak. A városnak adtuk, nem vagyunk hajlandóak ezután költeni városi területre,
miután többször ellopták a hálót, az öntözőcsöveket. A labdavédő hálót többször szétverték.
Egyesületi pénzt nem szeretnénk költeni rá. Az általunk fenntartott pályához vezető
ösvényeket kértük az önkormányzattól, hogy vágják rendszeresen a bozótot. Nem hiszem,
hogy tartoznánk valamivel is a városnak.

Kovacsik Tamás: Ezt megírnád írásban a városvezetés felé?

Dr. Horváth László: Többször voltam bizottságoknál, minden évben nem fogok. Nem fogok
hetekig rohangálni a bizottságokhoz 400 ezer forintért. Ha benne van a költségvetésünkben,
akkor annyit szánunk rá, amennyi indokolt. Nem csinálok kerítést, akkor sem, ha köteleztek
rá.

Kovacsik Tamás: Szó sincs róla, csak tájékoztatásul kérdeztem.

Ez a város dolga. Bekeríthetjük, de akkor nem mehetnek be lakók. Idén is tervezzük a pálya
felújítását, de ha ezt felújítjuk, akkor nem lesz önkormányzati tulajdon. Van egy
megállapodás, hogy Lenkei György lovasai néha lekaszálják. Kölcsönös együttműködésben
sokat tudnánk hozni a városnak. Nem az a partnerség, hogy kapunk rá pénzt és megcsináljuk,
arra már nem gondol a város, ha ingyen valamit felépítünk azt fent is kell tartani. 4 éve
átadtuk a pályát.

Dr. Nagy Atilla: Én erre nem emlékszem, hogy átadtátok, arra emlékszem, hogy legyen egy
közpark jellege.

Dr. Horváth László: Volt egy esemény szervezve az alsógödi átadásra. A felsőgödi része
érdeklődés hiányában elmaradt. Alsógödön volt egy rendezvény. Nem is kell, hogy nyoma
legyen, soha nem is volt a GSE-é ez a tisztás. Én azt kértem, hogy felépítjük, de valaki
segítsen a fenntartásban.

Dr. Nagy Atilla: A felsőgödi pálya nektek terhet jelent?



Dr. Horváth László: Heti két locsolást és kétheti nyírást vállaltunk be. Kerítést beljebb hoztuk,
hogy keresztül tudjanak vágni a kiserdőn. Ha nem tudjuk megtartani a kulturált külsejét,
akkor mindegy, hogy kulturált belsővel rendelkezik. A kerítésen kívül a város feladata
rendben tartani a területet, de akkor kerül sor rá, ha jelezzük. Nekünk olyan szempontból
lenne fontos, ha oda tudjuk hozni a városlakókat, utánpótlást lehet bevonzani. Most szintén
van egy több milliós felújítás, ha azt a pályázatot megnyerjük, akkor nem szabad használatú
terület lesz. Nem szeretnénk kiengedni a kezünkből, mert addig nem lehet más célra használni
csak sportra. Bérleti szerződésünk van, az nem kérdés. A kezelési részét, köszönjük szépen
nem tudjuk fenntartani.

Kovacsik Tamás: Ezt tisztázni kell.

Sipos Richárd: Bérleti szerződés szerint a GSE-é, de nem akarjátok fenntartani. Ez így nem
jó.

Dr. Horváth László: Mindent együttműködésben, semmit egyedül.

Sipos Richárd felkéri Dr. Nagy Atilla aljegyző urat, hogy nézzen utána a bérleti szerződésnek.

Sipos Richárd: Mondtad, hogy fejkvóta lesz a finanszírozás alapja egyesületen belül. Hogyan
ellenőrzitek, hogy valós tagságot tartanak-e fent szakosztályok?

Dr. Horváth László: Egy fő fizikailag rá van erre állítva. Ellenőrzi az edzésnaplót. Negyed
évre visszamenőleg nézzük meg, és aki egy hivatalos mérkőzésen vagy edzésen nem vett
részt, azt töröljük a nyilvántartásból. A versenyengedéllyel rendelkezőket is ellenőrizzük.

Sipos Richárd: Köszönjük.

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

31/2017 (V. 08.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
Gödi SE szakosztályainak beszámolóját a 2016. évi tevékenységükről.

Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök
Határidő: 2017. május 31.

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


