J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. szeptember 18-án
16:00-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. szeptember 18. 16:00
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB rendes nyílt ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szász-VadászEndre
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7
tagból 4 tag jelen van. Lőrincz László és Kovacsik Tamás jelezte távolmaradását, Kis-Simon László
nem jelezte. Az ülésen jelen van még Karaszek Ernőné a Gödi Kastély Óvoda intézményvezetője,
Sellyei Noémi a Huzella Tivadar Általános Iskola pedagógusa, Gallé Gábor a Retró Ady Klub
vezetője.
Kis-Simon László távolmaradása miatt jegyzőkönyv hitelesítőnek Szász-Vadász Endre került
megválasztásra.
Az elnök javasolta, hogy az 5. napirendi pont zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, előtte pedig az
Egyebek pontot tárgyalják.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Gödi Kastély Óvoda 2016/2017-es tanévéről
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző
2. Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázaton
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
3. Támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
4. Egyebek
5. Pest Megye Kitüntető díjak - zárt ülés
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a Gödi Kastély Óvoda 2016/2017-es nevelési évről

Sipos Richard megkérdezte az óvoda intézményvezetőjét, van-e kiegészítése a beszámolóhoz.
Karaszek Ernőné: Nincs, várom majd a felmerülő kérdéseket.
Szőke Zsófia: Elolvastam a beszámolót és értékelni szeretném.
1.

A pedagógiai folyamatok alapján: Reális és szakszerű a beszámoló, összhangban van a stratégiai
dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Az intézmény vezetése a belső és külső
partnerek bevonásával alkotta és valósította meg a stratégiai és operatív terveit. A
munkaközösségek együttműködve alakították és értékelték éves munkájukat. Az intézmény
ellenőrzési és értékelési rendje kidolgozott, tudatos. A nevelési év végén előremutat a következő
év tervezése. Figyelembe veszik az összes partner (külső-belső) beszámolóit és közös
konszenzusban terveznek. Megtörtént az intézmény értékeléshez a pedagógia önértékelések és
eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása.

2.

A személyiség és közösségfejlesztés terén: A beszámolóból kiderül, hogy az óvoda vezetése
információval rendelkezik a gyerekek szociális helyzetéről. Az óvoda fontos feladatának tartja a
tanulási-tanítási folyamat során a gyerekek személyiség és közösség-fejlesztését és ennek
kereteinek biztosítását. törekszik a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, a
tanulási nehézségek kezelésére. Az alulteljesítő, sajátos nevelési igényű gyermekek
megkülönböztető figyelmet kapnak. A pedagógusok munkáját a differenciálásban és
felzárkóztatásban fejlesztő pedagógus segíti.

3.

Az eredmények szempontjából: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket és
fejleszthető területeket. A nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják a reálisan elérhető
eredmények megvalósulását. A kompetencia-mérések (házon belüli mérések) eredményei
korrektek, informálisak, meghatározzák a további lépések tervezését. Az óvoda belső
kapcsolatrendszerének középpontjában támogató szervezeti struktúra áll, mely a pedagógusok
szakmai együttműködésén alapszik.

4.

A pedagógiai munka feltételei: Az óvoda reálisan felméri a pedagógiai programjához és annak
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. A
feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.

Szeretném, ha a nehézségekről többet beszélnénk, mert tudom, hogy sok van.
Karaszek Ernőné: Köszönöm az elismerő szavakat. A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása eddig
is nehéz volt. Most 18 főben van meghatározva az ellátandó létszám. Még 2 szülő jelezte az igényét,
de még nem érkeztek meg a gyerekek. Ezzel a két fővel a létszámot túllépjük. Az egyik logopédus
nem tud órákat adni sajnos. Az alapellátásban sem tudjuk a heti két logopédiai órát biztosítani, mivel
pedagógushiány van. Az F83 kód 5 olyan területet ölel magában, amiről nem tudják pontosan
megállapítani és besorolni a fogyatékosságot. Az intézményben van gyógypedagógus, ezáltal a
gyerekek napirend szerint kapják meg a fejlesztéseket, ez nagyon jó, de a délutáni ellátás
hatékonyságával nem voltam megelégedve. Szerencsére most ez a délelőtti foglalkozással
megoldódik. Nagyon magas az óvodában a csoport létszám, minden csoport 25 fős, pedig 20 lenne az
ideális. Idén van egy 8 éves gyermek is, akinek most vizsgálják meg és döntik el iskolaérettségét.
Szőke Zsófia: Mi a tapasztalat, idén több lett-e a sajátos nevelési igényű gyerek, és mi a szülők
hozzáállása?

Karaszek Ernőné: Idén megháromszoroztuk a létszámot. A szülők az idén toleránsabbak az elmúlt
évekhez képest. Vannak olyan sajátos nevelési igényű gyerekek, akiknek a szüleivel nehezen értünk
szót, az integráció még sajnos gyerekcipőben jár.
Szőke Zsófia: Miben tudna segíteni az önkormányzat, milyen feltételek kellenek még, személyi,
anyagi stb.?
Karaszek Ernőné: Nem vagyunk ennyire a sajátos nevelési igényű gyerekekre felkészülve, a
szegregáció sokkal előnyösebb volna kezelésükre.
Dr. Pintér György: Akkor tudunk szerintem ebben érdemben gondolkodni, ha kapunk ehhez konkrét
adatokat, mi kellene ennek az új intézménynek a létrehozásához, szervezetileg, pénzügyileg stb. Akár
egy bizottsági ülés keretein belül is beszélhetünk erről, a szakmai részhez kérek segítséget. Az a
kérdésem még, hogy nevelési év közben lehet-e körzethatárt módosítani a gyerekek elosztása
érdekében?
Szőke Zsófia: Csak nyáron lehet, év közben nem. Mi heti kapcsolatot tartunk Karaszek Ágival, tudunk
egyeztetni, hova menjenek a gyerekek, ha nála tele van a létszám. A 30-as létszámokat nem kellene
engedélyezni, sőt a 25 fős létszám átlépését sem. Az óvodapedagógusok csak alapképzést kapnak,
nincs a sajátos nevelési igényű gyerekekre képzésük, nincsenek erre felkészülve. Sajnos szakembert
nehéz találni, az óraadók pedig 4-5 ezer Ft-ot kérnek óránként.
Dr. Pintér György: Ha vannak ilyen típusú pályázatok, akkor lehet pályázni is.
Dr. Nagy Atilla: Szerintem a sajátos nevelési igényű gyerekek nagy része azért kezelhető. Utána
kellene nézni, ha szegregált óvodát akarnánk létrehozni, akkor kapnánk-e erre forrást, érdemes lenne
ezt létrehozni? Elsősorban a kötelező alapfeladatunkra figyeljük szerintem. Most nincs óvoda
bővitésre lehetőségünk sajnos, ezt önerőből pedig nem tudjuk megoldani.
Karaszek Ernőné: További gond még, hogy bizonyos esetekben már nem kapunk támogatást a
Pedagógiai szakszolgálati törvény alapján.
Dr. Bognár László: Mi bevállaltuk az SNI-s fejlesztést, ezért kaptuk a pályázati pénzt, ezt meddig kell
bevállalni?
Karaszek Ernőné: 5 évre kell vállalni, de amúgy is kötelezően el kell látni az SNI-s gyerekeket 2012től.
Dr. Pintér György: Át kell gondolni, hogy ilyen szegregált intézményre szükség van-e, és honnan
kaphatunk még segítséget.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
40/2017.(IX. 18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott
hatáskörében a Gödi Kastély Óvoda 2016/17. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző, Markó József polgármester

2. Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázaton

Dr. Pintér György: Az elmúlt évekhez hasonlóan készült el az előterjesztés, az igényekhez igazodva,
ez a pályázati keretre is érvényes. Változás, pontosítás az, hogy a helyi okmányirodában kikérhető az
igazolás az egy háztartásban élőkről. Ez más ösztöndíj pályázatoknál is így van.
Sipos Richárd: Azt látom, hogy mindkét pályázathoz 4,5 millió forint a forrás, a Wigner Jenő pályázat
pályázati felhívási lapján pedig csak 4 millió forint keretösszeg szerepel. Melyik a valós összeg?
Dr. Pintér György: Akkor ennek utána kell még nézni, és javítani kell a pályázati kiírást 4,5 millió
forint keretösszegre.

A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
41/2017.(IX. 18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
javasolja a 2017/2018-as tanévre a Wigner Jenő középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
meghirdetését a javított pályázati kiírás szerint. Egyúttal javasolja, hogy a Wigner Jenő
Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2018. évi költségvetésben 4,5 millió forint
kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

42/2017.(IX. 18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozzon a 2017/18-as tanévre kiírt Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a mellékelt „A” és „B” típusú pályázati kiírás szerint. Egyúttal
a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2018. évi
költségvetésben 4,5 millió forint kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
3.Támogatási kérelmek elbírálása
Dr. Pintér György ismertette az előterjesztést, melyben Antal György Bálint kérelmező hamarosan
megjelenő verseskötetének nyomdai költségéhez kért támogatást.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

43/2017.(IX. 18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
úgy dönt, hogy Antal György Bálint (lakcím: 2131 Göd, Fürdő u. 9. bankszámla száma:
64700052-10018077 ) „Egészséges nemzetért” című verseskötetének nyomdai költségét 50.000,-Ft
összeggel támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester, Sipos Richárd KOSB elnök
4. Egyebek
4/1. Munkaterv módosítás
Az elnök elmondta, hogy a bizottsági tagok visszajelzései alapján felmerült a 2017. évi munkaterv
módosításának szükségessége. Javasolta, hogy a megjelölt hétfői 8.00 órás időpontok kedd 9.30-ra
változzanak.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
44/2017.(IX. 18.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
2017. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
Az év hátralévő részében a bizottsági ülések időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
október 10. kedd 9.30 óra
november 14. kedd 9.30 óra
december 12. kedd 9.30 óra
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

4/2. Retró Ady Klub által kiadott újság
Gallé Gábor úr a Retró Ady Klub programszervezője elmondta, hogy a klub helytörténeti szakkörként
is működik.
Két számot, ami 76 ezer forint volt, a civil alapból finanszírozták, 110 ezret fordítottak a 4 számnak a
kiadására, a korábbi 200 db számot 300 db-ra emelték. Még egy szám lenne esedékes decemberben, de
kifogytak a pénzből. Ha van erre lehetőség kérnének támogatást ennek a kiadására is.
A Klubnak nemrég 14 eredeti újságot adott át az eredeti tulajdonos rokona. Ezeket beszkennelték, és
ezekből ollózták ki azt a kb. 4-6 számot, amit még szeretnének közzé tenni. Ezekben a számokban
nemcsak helytörténeti vonatkozású információk lennének, hanem szórakoztató cikkek is. Több régi
újság is van még, ahol gödi vonatkozású ügyek vannak, ezekből is kiszerkesztenének. Az újságok
kiadásához kérnek segítséget a jövő évre, ennek a támogatási a lehetőségéről szeretnének tájékozódni
most.

Sipos Richárd: Megfontoljuk ezt, és tájékozódni fogunk a támogatás lehetőségeiről.

4/3 Huzella Iskola kérelme a sportcsarnok használatával kapcsolatban
Az elnök röviden ismertette a kérelmet, elmondta, hogy a sportcsarnokot 16 óráig használhatja csak az
iskola. 16 óra után a GSE használhatja, a TESZ-szel kötött szerződés alapján. Viszont heti 2 napon az
iskola szeretné használni a sportcsarnokot, 16-17 óra között. Az iskolába 917 gyerek jár, szükségünk
lenne a sportcsarnokra.
Sellyei Noémi: Szeretnénk ha a TESZ-szel kötött szerződést felülvizsgálnák. Az iskola nem látja a
szerződést, így nem tudjuk, hogy a TESZ kinek adja ki a sportcsarnokot, így nem tudunk tervezni sem.
Azt sem tudjuk, hogy a tanévre szól-e a szerződés vagy egész évre. Egyébként a tankerület bérli a
sportcsarnokot az iskola nevében.
Sipos Richárd: Foglalkozni fogunt a témával, most azonban már van egy aláírt, érvényes szerződés a
GSE és a TESZ között. A GSE nem kívánja ezt módosítani. A jövőre nézve mindenképpen figyelembe
vesszük ezeket a szempontokat. A témára visszatérünk még a következő ülésen, és tájékoztatni fogjuk
az iskolát.

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

Kmf.

Szász-Vadász Endre
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

