
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. február 13-án
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Időpont: 2017. február 13. 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 5 tag jelen van. Lőrincz László jelezte távolmaradását, Szőke
Zsófia nem jelzett eddig.

Sipos Richárd: Meghívó kiküldése után érkezett egy megkeresés, ezért javaslom, kezdjünk az
egyebek napirendi ponttal, illetve a zárt ülés miatt a Kóczán Mór díjat tárgyaljuk az ülés
végén.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:

Napi rendi pontok:

1. Egyebek
- Felsőgödi lépcsőnél emléktábla elhelyezése
- KOSB 2017. évi munkaterv módosítás
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

2. Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegység álláshely bővítés
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök, Szőke Zsófia óvodavezető

3. Kincsem Óvoda – óvodavezető pályázat kiírás
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

4. Kóczán Mór Díj (zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

5. József Attila Művelődési Ház Alapító okirat módosítás
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző



1. Egyebek 1 – Felsőgödi lépcsőnél emléktábla elhelyezése

Sipos Richárd: Kérlek, néhány mondatban foglaljátok össze, mit is szeretnétek.

Klink Dóra: Üdvözlök mindenkit. Az évek során Klink Zoltán sok sportolót készített fe. Az
erőnléti felkészülés egyik helyszíne Felsőgödön a Duna-parti lépcső.

Szőke Zsófia megérkezik.

Klink Dóra: Többször jelent meg újságban, médiákban a helyszín, hogy itt készültek fel
sportolók. Így merült fel a gondolat milyen jó lenne egy emléktábla, hogy ezt is be lehessen
mutatni. Szeretnénk megvalósítani és kihelyezni egy „Bajnokok lépcsője” táblát. Ehhez
szeretnénk a Bizottság támogatását kérni. Tervünk, hogy ünnepélyes átadó keretében
meghívnánk sportolókat, médiát, lépcsőző-versenyt rendeznénk. Egy rendezvény
megszervezésében szeretnénk a segítséget.

Kis Simon László: Nagyon jó ötletnek tartom, a tárgyi emlékeztetés legalább annyira fontos,
mint a személyi példakép. Duna-parton sétálva állandóan emlékeztet egy ilyen tábla arra,
hogy itt készültek fel sportolóink és milyen nagy eredményeket értek el.

Bertáné Tarjányi Judit: Az ötlet kiváló, de nem adhatunk rá hozzájárulást, mert állami
tulajdon, és a Vízügyi Igazgatóság engedélye kell hozzá. A csónakháznál tudunk elhelyezni
táblát, de ott nyitott ajtónál nem lenne látható. A Duna Csárda falánál húzódik az
önkormányzati tulajdon határa.

Kovacsik Tamás: Javaslom, kérjük meg az engedélyt a Vízügyi Igazgatóságtól és mindenképp
egy tartós táblát készítsünk, ami maradandó.

Dr. Bognár László: A lépcső maga egy teszt felmérő is. Ez nem kerül sok pénzbe, jó magam is
ott készültem eb-re, támogatom a tábla kihelyezését.

Simon Tamás: Valamit ki kell találni, hogy ne csak szép, elegáns, esztétikus legyen, de ne
tudják ellopni, megrongálni.

Klink Dóra: A Feneketlen tónál lévő lépcső Önkormányzati tulajdon? Ott is sokan lépcsőznek.
Körülbelül mire számíthatunk időben. Ez a programszervezés miatt lenne fontos.

Bertáné Tarjányi Judit: Ez a Vízügyi Igazgatóságtól is függ.

Klink Zoltán: Mi augusztus végét támogatnánk.

Sipos Richárd: A Bizottság biztosítja a támogatását, és ha megjön az engedély a Vízügyi
Igazgatóságtól, akkor visszatérünk a további szervezési kérdésekre.



Klink Dóra: Feneketlen tóhoz esetleg egy márvány- vagy réztábla „Bajnokok lépcsője”
felirattal kihelyezhető?

Klink Zoltán: Esetleg egy olyan kőtömb, amit nem tudnak megmozdítani?

Simon Tamás: Ebben építészeti kötöttségek lehetnek az akadályok.

Bertáné Tarjányi Judit: A táblát mindenképp engedélyeztetni kell nálam és Polgármester úr
írja alá. A gát elsősorban árvízvédelmi terület, mindenképp lesz építészeti kötöttség.
Elsősorban a Vízügyi Igazgatóság véleménye a döntő. A bizottság támogatja az ötletet és
felhatalmazza a kezdeményezőket a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal való
egyeztetésre.

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

4/2017 (II.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja
a Felsőgödi Duna-parton „Bajnokok lépcsője” emléktábla kihelyezését és felhatalmazza
a kezdeményezőket (Klink Dóra és Klink Zoltán) a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatósággal való egyeztetésre.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

Sipos Richárd megköszöni Bertáné Tarjányi Juditnak a részvételt, aki Simon Tamással együtt
távozik a teremből. Klink Dóra és Klink Zoltán szintén távozik.

Egyebek 2 – KOSB munkaterv módosítás

Sipos Richárd: Felmerült, hogy a bizottsági ülések hétfőn reggelente kerüljenek
megszervezésre, mivel délután ügyfélfogadási idő van a hivatalban.

Szőke Zsófia: Nekem nehéz nap a hétfő az intézményben. Nem tudok mindig jönni, ha
reggelente lesz az ülés.

Kovacsik Tamás: Délutánonként én nem fogok tudni járni.

Sipos Richárd: Ez esetben szavazásra bocsátom a kérdést.

A bizottság tagjai 5 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazattal úgy döntenek, hogy a jövőben a
bizottsági ülések hétfői napokon 8:30 órai kezdéssel kerülnek megszervezésre.



5/2017 (I.16.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy az 1/2017 (I.16) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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) 08.30 órakor
 Javaslattétel a Kóczán Mór díjra (zárt ülés)
2017. március 13. (hétfő) 08.30 órakor
 Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2016. évi munkájáról és 2017. évi
munkaterve
2017. április 10. (hétfő) 08.30 órakor
 Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkaterve
 Támogatási kérelmek elbírálása
2017. május 8. (hétfő) 08.30 órakor
 GSE 2016. évi szakmai beszámolója
2017. június 12. (hétfő) 08.30 órakor
 Javaslat a helyi kitüntető címekre (4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet alapján)
2017. július – augusztus – tanácskozási szünet
2017. szeptember 11. (hétfő) 08.30 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) 08.30 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) 08.30 órakor
 Városi ünnepségek tervezete 2018. évre
2017. december 11. (hétfő) 08.30 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



2. Gödi Kincsem Óvoda Csalogány Óvodaegység álláshely bővítés

Sipos Richárd: Előző ülés alkalmával a március 1-i óvoda egység megnyitásához feltételnek a
szükséges álláshelyek betöltésére február 10-ét adtuk meg határidőnek. Zsófit szeretném
kérdezni milyen pályázatok érkeztek.

Szőke Zsófia: Megkaptam a megkeresést, hogy foglaljam össze és azért kértem, hogy szóban
értékelhessem, mert péntek délután 16:00 óráig vártuk a jelentkezéseket. Nemhogy nem
jelentkeztek, még valaki felmondott. Jelenleg egy olyan jelentkező van, aki májusban kapja
meg a diplomáját. Még nehezebb lett a helyzet, hogy nem szakmai okokból felmondott még
egy óvónő.

Kovacsik Tamás: Nyugdíjasokkal továbbra sem lehet megoldást találni? Esetleg 4-6 órás
foglalkoztatással?

Szőke Zsófia: Azért nehéz a helyzet, mert nyugdíjasokat nehéz foglalkoztatni. Egy év
garanciát kell adni, hogy alkalmazzuk, ami alapján visszamondják és kiesik a nyugdíjuk vagy
óradíjban foglalkoztatjuk, de akkor nekik nincs garancia arra, hogy mennyi időre tudjuk
alkalmazni. Gyerekeknek szükségük van az állandó személyekre/pedagógusokra.

Kovacsik Tamás: Szerintem egy nyugdíjast esetleg helyettesítésre is fel lehetne kérni, addig,
amíg nem érkezik megfelelő jelentkező. Van egy új óvodánk és egy kevésbé jó. Felmerült
bennem az a kérdés is, hogy az új óvodát átköltöztetéssel miért nem lehetne használni?

Szőke Zsófia: Nincsenek rossz viszonyok az óvoda régi épületében sem. Külsőleg kicsit a
vakolat tényleg leromlott a főépületben, de közegészségügyileg megfelelő.   Az átköltöztetés
megint azt a kérdést veti fel, hogy melyik csoportot költöztessük át. Akadálya nincs, de a
gyerekek életkori sajátossága, hogy nem lehet őket ide-oda rakosgatni. Azt javasoltam, hogy
várjuk meg a beiratkozásokat illetve a körzetváltozásokkal várhatóan megoldódik a
csoportfeltöltés. Májusban szoktak mozgolódni óvónők, bízom benne, hogy a nevelési év
vége után lesznek jelentkezők.

Kis-Simon László: Egy intézményben a gyermekek elhelyezése óvodavezetői feladat, ez
ügyben szülőket nem kell megkérdezni. Mit jelent, hogy nem szakmai okból mondott fel egy
óvónő?

Szőke Zsófia: Kastély óvoda egyik egységéhez ment át egy kolléganő, mert közelebb lakik. A
főépülettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a szóbeszéddel ellentétben, nem volt
penészedés az épületben. Ennek ellenére az önkormányzat leverte a falakat és oldalfalakat, a
folyosószigetelésére került sor, illetve egy teremben, ami álmennyezetet kapott. Légszűrűk
kerültek elhelyezésre, amik az elmúlt másfél évben még a légszennyezettség veszélyét sem
jelezték.

Dr. Pintér György: Volt egy időszak, amikor szülők mintavételt kezdeményeztek, de azóta,
hogy ezek a változások megtörténtek nem érkeztek ilyen jellegű visszajelzések.

Kis-Simon László: Gyakornokokat nem említetted, velük nem lehet számolni?



Szőke Zsófia: 32 államvizsgázó gyakornokunk van, ők messziről érkeznek. Pont ezért
pályáztam meg, hogy tanító óvoda legyünk. Viszont azt is meg kell gondolni, hogy
csoportokat úgy kell indítani szeptemberben, hogy szakmailag megtervezett legyen, és
minden idősebb óvónő mellé egy kezdő kerüljön. Minden esetben kötelező a szülők
véleményét kérni, ha a gyerekek nagyobb csoportjával kapcsolatos kérdések vannak.

Dr. Pintér György: Érvényes ez teremváltoztatás esetén is? Ez óvodavezetői döntés, amit
bármikor meghozhat, vagy kötelező ilyenkor megkérdezni a szülőket?

Karaszek Ernőné: Nincs felsorolva, konkréten milyen esetekben kell kikérni a szülők
véleményét, de ez nem egy egyszerű átköltözés.

Dr. Pintér György: Új csoport nem tud indulni óvodapedagógus hiány miatt. Szóba került,
hogy átkerülnének csoportok. Mivel új csoport nem indul, de mégis van egy új épület, akkor
be kellene üzemelni azokat a szobákat esetleg az iskola előkészítő csoporttal, illetve kicsikkel,
akiknek több a mozgásigényük. Az a kérdés, hogy ez megléphető-e? Álláshely bővítés attól is
függ, hogy alakul a felvételi, amit április végén, májusban fogunk látni. Mivel február 10-ig
nem jelentkeztek az álláshelyekre, ezért ezen a területen nem kell döntést hozni.

Szőke Zsófia: Amennyiben van ilyen önkormányzati elvárás, akkor megoldható, hogy
átkerüljenek csoportok az új épületbe.

Sipos Richárd: Ott csak két csoport fér el, de nem két kifutó csoport van. Akkor megint kérdés
melyik csoport kerüljön át.

Szőke Zsófia: Mivel gyerekekről van szó, egyenlő esélyüket tekintve konzultálni kell a
szülőkkel is. Március 1-től két csoport akár kezdhet is az új épületben. Össze fogok hívni egy
rendkívüli szülői értekezletet a szülői munkaközösség tagjainak. Február 15-én szerdán 17:00
órára, ahova szeretettel várom az alpolgármester urat, aljegyző urat, a bizottság elnökét és a
bizottság tagjait.

Dr. Nagy Atilla: Miért baj, ha olyan csoport kerül át, ami integráló csoport? Van négy SNI-s
gyerek.

Szőke Zsófia: Nem egy csoportban van a négy gyermek. Én vegyes csoportot javasolnék, ahol
folyamatosan változik a gyerekek összetétele.

Szász-Vadász Endre: Kiderült, hogy minimális zöld felület maradt a gyerekeknek.

Szőke Zsófia: Nem nagy a játszóhely, ezt a szülők felvetik minden évben.

Dr. Pintér György: A két telekhatár közti terület is rendezésre került.

Szőke Zsófia: Parkoló négyzetméter elő van írva, de a gyerekek játszóterülete azonban nincs.

Sipos Richárd: Itt igazából határozatot nem kell hoznunk, tájékoztatjuk a polgármester urat és
a képviselő testületet az eredményekről.



Szőke Zsófia: Kérek meghívást a testületi ülésre, hogy a felmerülő kérdésekre tudjak
válaszolni.

3. Kincsem Óvoda - Óvodavezető pályázat kiírás

Dr. Nagy Atilla: Mint tudjuk, nyilvános pályázatot kell kiírni, ami abban az esetben
mellőzhető, ha a fenntartó vele egyetért, továbbá nem mellőzhető, ha nem értenek egyet. Ha
100%-ban nem vagyunk biztosak a Zsófiban, akkor ki kell írni. Végül abban maradtunk, hogy
ki kell írni a pályázatot.

Szőke Zsófia: Hosszan beszélgettünk hogyan értelmezzük a törvényt és amellett vagyok, hogy
legyen új pályázat kiírva.

Sipos Richárd: Szőke Zsófia bizottsági tag bejelentette, hogy érintettség okán nem vesz részt
ezen a szavazáson.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

6/2017 (I.16.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő testületnek a Gödi Kincsem Óvoda óvodavezető (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére a mellékelt pályázati kiírást fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző

4. Kóczán Mór Díj (zárt ülés)

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a Kóczán Mór Díj
kérdését zárt ülésen tárgyalják.

5. József Attila Művelődési Ház Alapító okirat módosítás

Dr. Nagy Atilla: Nemrég módosítottuk a József Atilla Művelődési alapító okiratát, de az a
döntés születet, hogy a Kincsem a Művelődési ház része legyen. Kérdés, hogy amint egy
lányintézménye az Ady Klub, mi legyen a neve. Valakinek van ötlete, hogy hívják az
épületet? Kincsem Istálló és Udvarház néven szerepel a beruházási osztálynál. Van egy
épületünk, tudjuk, hogyan töltsük meg tartalommal, de mi legyen a neve? Névadási
kötelezettségünk nincs, kérdés van valamilyen javaslat a bizottság tagjai részéről?



Sipos Richárd: Gyakorlatilag az elnevezésre kérsz tőlünk javaslatot.

Kis-Simon László: Lenne mód nagyobb ifjúsági csoportoknak tevékenykedni, megjelenni?

Dr. Nagy Atilla: Túlnyomó része fűtetlen lesz, ház a házban funkcióval. Északi szárnyban lesz
az állandó kiállítás.

Kovacsik Tamás: Azt ne felejtsük el, hogy a Kincsemről van szó, ezért túl modern nevet ne
adjunk neki. A Kincsem Udvarház elnevezés nekem utal kicsit a múltra is.

Sipos Richárd: Istálló helyett esetleg lehetne Emlékhely. Kincsem Emlékhely és Udvarház.

Kovacsik Tamás: Emlékhely akkor lehetne, ha sok olyat tudnánk bemutatni, ami Kincsemhez
kötődik.

Sipos Richárd: Maga az istálló és a szobor együttese is lehet az emlékhely.

Szőke Zsófia bizottsági tag távozik

Kis-Simon László: Ifjúságnak, a 15-30 éves korosztálynak nincs program lehetőség helyben.
Ezek a fiatalok csak Pesten tudnak szórakozni. Kincsemben ki lehetne alakítani egy kulturális
találkozó helyet. Művelődési háztól ki lehetne nevezni valakit, aki ezt összefogja, szervezi.

Kovacsik Tamás: Ez egy nagyon nagy udvar, ha rock koncertet nem is, de kisebb
rendezvényeknek szolgálhat helyszínül.

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


