J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. június 22-én 08:50-kor
kezdődő, rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. június 22. 08:50
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. Szőke Zsófia jelezte távolmaradását, Lőrincz László igazolatlanul van távol.
Sipos Richárd: A 2-es pontnál van még tisztázandó kérdés, ezért ezt le kell vennünk a napirendi
pontok közül.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napi rendi pontok:
1. Kastély óvoda álláshely bővítés
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
2. Támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
3. Mozogj velünk!
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester

1.) Kastély óvoda álláshely bővítés
Sipos Richárd: Egy fő gyógypedagógus állás kerülne meghirdetésre július 1-től és 1 fő nevelőmunkát
segítő álláshely kerülne betöltésre szeptember 1-től, valamint az óvodapszichológusi álláshely teljes
munkaidős foglalkoztatott státusszá válna. Minden illetékessel egyeztetve lett.
Balkányi Nikoletta: Az óvodapszichológus jelenleg 51 gyerekkel foglalkozik. Biztosítottuk a tárgyi
eszközöket számára. Az ellátás 8 órásra bővítését a megnövekedett gyermeklétszám indokolja.
Jelenlegi pedagógiai asszisztenst lefoglalják a Fácán óvodaegység teendői, és a kastély épületben is
szükség van rá.
Dr. Pintér György: Támogatandónak tartom a kérést. Nem kötelező ez a létszámemelés, ugyanakkor
előző ülésen szavaztunk róla, és a gyereklétszám emelést jóváhagytuk. Akkor elhangzott, hogy ezzel
együtt az álláshely bővítésre is szükség lesz. A két óvodavezető beszélt ebben az ügyben. Kincsem

óvodában nincs ilyen jellegű igény. Jelenleg felesben dolgozik a két intézmény között a pszichológus.
A kérés, hogy teljes munkaidőben kerüljön át a Kastély óvodába, így megszűnik a kötelezettsége a
Kincsem óvoda felé. A gyermekek további 20%-ával kellene foglalkozni, félállásban nem lehet ilyen
létszámú gyerekkel érdemi munkát végezni.
Kovacsik Tamás: Korábban felmerült, hogy a működéshez szükséges helyigény. Ez megoldódott?
Balkányi Nikoletta: Kialakítottunk helyiséget a Kastély és a Fácán épületben is.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

34./2017.(VI.22.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, hogy a
Képviselő-testület a fenntartásában lévő Gödi Kastély Óvoda (cím: 2131 Göd Jávorka Sándor u.
12.) álláshelyeit határozatlan időre az alábbiak szerint bővítse:
a) 2017. július 1. napjától:
- 1 fő gyógypedagógus állás komplex, illetve szomatopedagógia terén SNI ellátáshoz és
a többségi óvodáztatás feladataihoz.
I. Bérköltség: Ped. I. besorolással 1.422.000.- Ft + 312.840.- Ft járulékok + 50.000
Ft cafeteria.
b) 2017. szeptember 1. napjától:
- 1 fú nevelőmunkát segítő alkalmazott (az SNI ellátáshoz is)
II. Bérköltség: C 8 besorolással 644.000.- Ft + 141.680.- Ft járulékok + 33.333 Ft
cafeteria.

-

Óvodapszichológusi álláshely teljes munkaidős foglalkoztatotti státusszá alakítása az
intézmény 3 épületében történő 18 fős SNI és a jelentős számú BTMN gyermek
ellátása, valamint e kategóriában, folyamatban lévő szakértői véleményre várakozó
gyermekek ellátása érdekében.
Bérszükséglet az intézmény költségvetésében nem jelentkezik.

-

Fenti álláshelyekhez 2017-re I. és II. pontban szereplő bérköltség többletforrás
szükséges, melyet az Önkormányzat intézményfinanszírozás formájában biztosítson.

Pénzügyi fedezet: feladattal nem terhelt működési tartalék
Felelős: Markó József polgármester, Karaszek Ernőné óvodavezető
Határidő:
- az a) pont tekintetében 2017. július 1.
- a b) pont tekintetében 2017. szeptember 1.

2.) Támogatási kérelem
Sipos Richárd: Előző évben 150.000 Ft-tal támogattuk a szüreti rendezvényt, amivel rendben
elszámolt a szervező. Nagyon régóta van, minden évben megrendezik ezt az eseményt. Javaslom idén
is támogassuk. Összegszerű javaslat van?
Kovacsik Tamás: Javaslom a tavalyi összeg elfogadását, 150.000 Ft-ot
Dr. Horváth László: Javaslom, hogy legyen a határozatban rögzítve mire használható fel a támogatás.
A kérelemben a gyerekprogramokra pont 150.000-Ft-ot jelöltek meg, javaslom a pontos felhasználás
megjelölését.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
35./2017.(VI.22.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a
GRG Bt-t (képviseli: Gusztos Gábor képviselő; adószáma: 24529013-2-13) 150.000 Ft (Egyszázötvenezer Forint) összegű támogatásban részesíti
a Gödi Szüreti Fesztivál
gyermekprogramjainak megszervezésére.
Fedezete:
Határidő:
Felelős:

Közművelődési, Oktatási és Sport bizottság pénzügyi kerete
értelemszerű
dr. Pintér György alpolgármester, Sipos Richárd KOSB elnök

3.) Mozogj velünk!
Sipos Richárd: Kérlek, néhány mondatban ismertessétek, pontosan miről is lenne szó.
Jakus-Kruchió Éva: Köszönjük a lehetőséget. Ez egy tömegsport rendezvény lenne, amit bárki
látogathat. A tervezett időpont kicsit változott. Július 4-től augusztus 31-ig 18 alkalommal kerülne
megrendezésre. Keddi és csütörtöki napokon várjuk a lelkes sportolni vágyókat. Alkalmanként 1 órás
program lesz, amit gödi edzők fognak tartani. Megismerjék az emberek a sportolásnak ezt a formáját
is. Remélhetőleg nem csak nyáron, hanem az év többi szakában is fognak sportolni.
Dr. Pintér György: Első alkalommal, amikor megkerestek a rendezvénnyel kapcsolatban, próbáltunk
pozitívan hozzáállni. Még sok kérdés tisztázandó: ki mit fizet, ki mit tesz hozzá. A kérelmet még
pontosítani kell, hogy mi lenne a tényleges kérés az önkormányzat felé, milyen módon tudunk
segíteni. Facebook-on már láttuk meg van hirdetve a rendezvény. Tisztázni kell kié a felelősség?
Dr. Horváth László: Kit érint a támogatás?
Jakus-Kruchió Éva: Alpolgármester úrral beszéltük, hogy sportegyesületként adjuk be a támogatást,
akkor egyszerűbb. Ez közben kiderült mégsem megoldható.
Dr. Horváth László: Edzőket kiválogattátok? Milyen végzettségűek tornáztatnak?

Jakus-Kruchió Éva: Ahhoz, hogy valaki tornáztasson mindenképp legalább egy aerobic oktató
képesítés szükséges.
Dr. Horváth László: Van olyan jogszabály, amelynek meg kell felelni egy ilyen rendezvénynek?
Jakus Kruchió Éva: Úgy gondolom, hogy nincs.
Dr. Horváth László: Azt javasolnám, hogy ne 2-3 edzőt finanszírozzon ezzel az önkormányzat, hanem
legyen meghatározva, pontosan mire adják a támogatást. Javaslok „Göd az én városom” pólókészítést
legalább az edzők részére, illetve akár értékesíteni is lehet a résztvevőknek.
Sipos Richárd: Ezek szerint tud a GSE a rendezvényről.
Dr. Horváth László: Igen most már tudok róla, korrekt szervezésű, csak nem nálam zajlott. Nemsokára
megkezdődik a pálya felújítása, nem tudom mindig biztosítani a helyszínt. Ezt még egyeztetni
szükséges. A Feneketlen-tónál lehetne azokon a napokon, amikor a GSE pálya foglalt.
Dézsi Yvett: Állandó helyszínt szeretnénk, illetve a Feneketlen-tónál anyukák, ha belemerülnek a
tornázásba, akkor nem szeretnénk esélyt adni, hogy a gyerekek elkóboroljanak. Áramellátás sem
megoldott.
Jakus-Kruchió Éva: Tó büfével még az elején volt egyeztetés, arról tájékoztattak, hogy az
áramellátásuk nem a legtökéletesebb.
Dr. Pintér György: A városi rendezvények esetében napi díjat fizet az önkormányzat a Feneketlen tónál
az áramellátásért. Ez is egy olyan kérdés, ami tisztázandó.
Jakus-Kruchió Éva: Hangosítási díjról azt az információt kaptuk, hogy ingyenes.
Dézsi Yvett: Mikrofonnal nem tudunk edzeni, be kellett szerezni egy mikroportot. Korábban csak
teremben tartottunk edzéseket, a mai esemény egy főpróba lenne. Mindenképp szükségesnek tartjuk,
hogy lássuk, hogyan működik a hangosítás.
Dr. Horváth László: Jó ötletnek tartom a rendezvénysorozatot, támogatom. Időpontok lehet, hogy
sérülnek, de ezt egyeztetjük. Azt kérem, kerüljön le az „első ingyenes tömegsport” a hirdetésekről,
mert volt már ilyen. Ha városi rendezvény, akkor köszönjük a szervezést, de tudtommal nincs mobil
színpad az önkormányzatnak.
Dr. Pintér György: Nekem még sok kérdésem van. Ki fogja szervezni? Ki vállalja a felelősséget? Mi
kerül a plakátra?
Jakus-Kruchió Éva: A plakáttervezés még folyamatban van. Mi vállaljuk a felelősséget. Én szerveztem
le a pályát, toboroztam az edzőket. Szerveztem már 800 fős rendezvényt, ezzel foglalkozom. Mint
kiderült egyesületen keresztül nem tud működni, akkor, ha Göd Város megbíz engem, hogy
szervezzem meg, vállalom a megbízást.
Dr. Pintér György: Ehhez megbízási szerződést szükséges írni.
Sipos Richárd: Valóban felmerült, hogy a GDSE kapja a támogatást, ez azonban nem megoldható.
Gödi helyszín a GSE pálya lenne, időpontot és a részleteket ezzel kapcsolatban javaslom, egyeztessék
pontosan Dr. Horváth Lászlóval a GSE elnökével.

Kis-Simon László: Örülök a szervezésnek. Arra volt igényfelmérés milyen korosztály jönne?
Dézsi Yvett: Bárki jöhet kortól, nemtől függetlenül. Dunakeszin is van ilyen rendezvény és sok gödi
vesz részt. Innen jött az ötlet, hogy miért ne lehetne Gödön megszervezni.
Dr. Horváth László: Nincs szavazati jogom, az a javaslatom lenne, hogy a szervezők gondoskodjanak
vízről, aki kimegy ebben a forróságban, kapjon vizet. A pólókból akár bevétel is lehet, illetve a
városnak is városreklám lenne. Még az a kérésem, hogy gépjárművel ne jöjjenek a hátsó részre, illetve
a pálya körül az ösvény nincs lenyírva, erről gondoskodni szükséges.
Sipos Richárd: Úgy látom egy konszenzus összeállt. El tudjuk különíteni a 190.000 Ft-ot városi
rendezvény szervezésére?
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
36./2017.(VI.22.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
Képviselő-testületet, hogy 190.000 Ft-ot (Egyszáz-kilencvenezer Forint) különítsen el a „Mozogj
Velünk Göd” rendezvénysorozat megszervezésére, a 2017. évi költségvetés „Sportszakosztályok
támogatása” sorának terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a rendezvénysorozat lebonyolításához szükséges
szerződéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Sipos Richárd: Még a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.
Sipos Richárd: Közben megérkezett az Evangélikus Egyház előterjesztése, így mégis tudjuk tárgyalni.
37./2017.(VI.22.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal úgy dönt, hogy felveszi az Evangélikus Egyház kérelmét tárgyalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
Dr. Pintér György: Mindenképp egy olyan rendezvény, amit kötelesség lenne támogatni. Nem
szabályos keretek között adták be ez tény és való. Közös rendezvényre tettem javaslatot. Egyházaknak
van egy kerete és az a javaslat, hogy az éves támogatási összeget emeljük meg. Ez tűnik most a
legegyszerűbbnek. Javaslom, hogy az Evangélikus Egyházat 120.000 Ft-tal támogassa a bizottság.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

38./2017.(VI.22.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a
reformáció 500. évfordulója alkalmából a Gödi Evangélikus Leányegyház rendezvényére melyen elsősorban Luther Márton élete és tanítása kerül bemutatásra - 120.000 Ft (Egyszázhúszezer Forint) támogatást biztosít.
Ezzel az összeggel megemelhető a Gödi Evangélikus Egyház 2017. évi támogatása.
Fedezet: KOSB pénzügyi kerete
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester, Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

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

Kmf.

Kis-Simon László

Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd

KOSB elnök

