JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. október 10-én 09:30kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. október 10. 09:30
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB rendes nyílt 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, igazoltan van távol.
Az elnök javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napirendi pontok:
1. Egyebek III. – Nyilvános könyves szekrény Gödön
2. Búzaszem Katolikus Általános Iskola és AMI tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök
3. Önkormányzati óvodák kihasználtságában meglévő különbségek kezelése
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző
4. Egyebek I. – 43/2017 (IX.18.) számú KOSB határozat módosítása
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
5. Beszámoló a Kincsem Óvoda 2016/2017-es tanévéről
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző
6. Javaslattétel Pest Megye Kitüntető címekre - zárt ülés
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Egyebek III. – Nyilvános könyves szekrény Gödön
Szőke Kriszta: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szervezetünk, a Boldogságcseppek szerte az
országban rászoruló családokat támogat. Most egy időjárásnak ellenálló könyvszekrényt szeretnénk
elhelyezni Gödön, amivel kialakíthatunk egy fajta közösségi felelősséget, társadalmi támogatást

nyújtunk azoknak, akik nem tudják megvásárolni a könyveket. Gödi kultúra színesítésének egy
formája lehet ez. Mi biztosítjuk a könyvek töltését, felügyeletét, a könyvszekrény népszerűsítését a
Boldogságcseppek fórumain keresztül. A szekrény megvalósításához szeretnénk támogatást kérni.
Sipos Richárd: Jó ötletnek tartom a kezdeményezést. Anyagi vagy tárgyi támogatásra lenne szükség?
Szőke Kriszta: Az időtálló szekrény elkészítésében szeretnénk segítséget.
Dr. Pintér György: Konkrét javaslat jó lenne erre a szekrényre. Ilyen kezdeményezés a művelődési
házban már létezik. A könyvtár előtt van polc, ahonnan elvihetőek könyvek.
Kis-Simon László: Felső-Gödön az orvosi rendelőnél van egy nagy tér, ami az iskolához is közel van
és kulturált a környezet, esetleg lehetne ez az egyik helyszín.
Sipos Richárd: Elviekben támogatja a Bizottság. Kérünk egy konkrét helyszínt pontosan megjelölve a
könyvszekrény helyét, grafikával, helyszínrajzzal. Tulajdon viszonyokat is meg kell nézni.
Amennyiben meg van minden konkrétum, akkor tudunk szavazni.
Szőke Kriszta távozik.

2.) Búzaszem Katolikus Általános Iskola és AMI tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről
Sipos Richárd: Már nincs ilyen kötelezettség, hogy be kell számolni az iskoláknak az önkormányzat
felé. Köszönjük, hogy megküldted a tájékoztatót részünkre.
Horváth Szilárd: Azt látjuk, hogy folyamatosan nő a gödi gyerekek aránya. Nem szeretnénk nagyobb
iskolát, szeretnénk kicsik maradni, de szívesen csinálnánk még egy kicsit Felső-Gödön.
Szőke Zsófia: Gratulálni tudok a munkátokhoz. Szeretném megkérdezni, várható a pedagógusi
pályában minősítés, lép e valaki előre? Van szükség bármilyen segítségre az önkormányzat részéről?
Horváth Szilárd: Püspökségen belül vannak ellenőrzéseink. Két éve volt teljes körű pénzügyi
ellenőrzés, ahol rendben volt minden. Tulajdonképpen szakmai ellenőrzés nincs. Ugyanazokat a
könyveket használjuk, mint más iskolák, amivel az a gond, hogy nincsenek összeegyeztetve a
hittankönyvvel.
Dr. Pintér György: Minőségi fejlődésen ment át a Búzaszem. Felsőgödön, ha igen, akkor érdemes
előre gondolkodni, hogy hol építenétek? A beépítési lehetőség folyamatosan csökken. Hol tartanak a
jelenlegi bővítések?
Horváth Szilárd: Meg van a II. ütemhez az engedélyezett tervünk, kijelöltük a területet. Ez már csak
pénzkérdés. Amire nincs engedélyünk, az egy tornaterem. Egy röplabda pályát szeretnénk kis lelátóval
és két gyakorló pályával. Remélem kapunk támogatást az önkormányzattól, ha arra a szintre jutottunk.
Jelenleg kellene hozzá egy működő röplabda szakosztály. A megoldás az együttműködésben lesz a
GSE és GDSE között.

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

45/2017. (X.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
megköszöni és tudomásul veszi a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási
Iskola 2016/2017-es tanévéről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sipos Richárd KOSB elnök

Sipos Richárd: Köszönjük, hogy eljöttél és kívánunk további szakmai sikereket.
Horváth Szilárd távozik
3.) Önkormányzati óvodák kihasználtságában meglévő különbségek kezelése
Dr. Nagy Atilla: Ismerteti az előterjesztést és vázolja a megoldási javaslatot.
Karaszek Ernőné: 400 fő, amivel zárnánk januárban. Jelenleg az októberi statisztikával küzdünk.
Néhány gyerek szülői kérésre kapott halasztást januárig. A legkritikusabb, hogy sok fácános testvér
érkezne. A jelenlegi 25 fő az SNI normatíva nélküli szám a csoportokban. Ez kritikus. Kérek utasítást
a fenntartótól, hogy mit csináljak azokkal a gyerekekkel, akiket nem tudunk felvenni.
Szőke Zsófia: Amennyiben van hely, azokat a gyerekeket, akiknek nincs testvéri elkötelezettsége,
azokat nagyon szívesen felveszem. Az iskola előkészítő csoport nálunk is 29 fős. A nagy csoportok
25-ös létszámúak. Nálunk inkább megkésett beszédfejlődésű gyerekek vannak. Nem javaslom a
körzethatár módosítást, mert meg tudjuk beszélni mi óvodavezetők egymás közt a felvételeket.
Dr. Pintér György javasolja, hogy az utolsó mondat kerüljön ki a határozati javaslatból.
Kis-Simon László stilisztikailag kér módosítást a megfogalmazásban: „feltéve, hogy”
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
46/2017. (X.10.) sz. KOSB határozat
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága átruházott hatáskörben egyetért azzal, ha
a Gödi Kastély Óvoda felvételi körzetébe tartozó, új beköltöző családok gyermekét az
óvodavezető férőhely hiány miatt nem veszi fel, feltéve, hogy a Gödi Kincsem Óvoda a
gyermeket fel tudja venni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Karaszek Ernőné
Szőke Zsófia óvodavezetők

4.) Egyebek I. – 43/2017 (IX.18.) számú KOSB határozat módosítása
Dr. Pintér György: Előző ülésen a Bizottság úgy döntött, hogy Antal György Bálintot támogatja, de a
határozat szövegezését módosítani szükséges: „nyomdai költségből átvállal a Bizottság 50.000 Ft-ot”.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
47/2017. (X.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
úgy dönt, hogy Antal György Bálint (lakcím: 2131 Göd, Fürdő u. 9.) „Egészséges nemzetért”
című verseskötetének nyomdai költségéből 50.000,-Ft összeget átvállal.
Fedezet:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
azonnal
Dr. Pintér György alpolgármester,
Sipos Richárd, KOSB elnök

5.) Beszámoló a Kincsem Óvoda 2016/2017-es tanévéről
Szőke Zsófia: Köszönöm a szót, amit szerettem volna azt meg tudtuk jeleníteni a beszámolóban.
Nagyon tervezzük a Tehetségpontba való jelentkezést, aminek lassan minden feltételének
megfelelünk. Szakmailag szeretnénk megmutatni a munkánkat a Bizottságnak. Tisztelettel meghívom
a Bizottságot és javaslom, hogy a következő ülésre a Kincsem Óvodában kerüljön sor.
Sipos Richárd: Köszönjük a meghívást, akkor a november 14-i KOSB ülést a Kincsem óvodában
tartjuk 08:30-as kezdéssel.
Kis-Simon László értékeli a minden részletre odafigyelő beszámolót.
Szőke Zsófia érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson.
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
48/2017. (X.10.) sz. KOSB határozat
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága átruházott hatáskörben ügy dönt, hogy a
Gödi Kincsem Óvoda 2016/17-es neveléséi évről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Szinay József címzetes főjegyző

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről.
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Kis-Simon László
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

