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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:   
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. május 16-án 08:30-kor 
kezdődő, rendes ülésén, Göd Város Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2018. május 16. 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 mind a 7 tag jelen van. Egyebek I. előterjesztő kérésére lekerül napirendről, helyette a GSE 
asztalitenisz szakosztály kérelmét kell átbeszélni a bizottságnak, illetve egyebekben kerül 
megtárgyalásra dr. Nagy Atilla előterjesztése a Kincsem Óvoda alapító okirat módosításáról. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok 
sorrendjét: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1. Egyebek 
- I. Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály terembérlet támogatási kérelme   
- II: A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása az újraépítéssel 

kapcsolatos átmeneti férőhelyek kialakítása kapcsán 
 

2. Gödi SE 2017. évi szakmai beszámolója  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és Sipos Richárd KOSB elnök  
               

3. Egyebek III. Támogatási kérelmek 
- Mozogj Velünk Göd! 
- Gödi Gátfutók 

 

1) Egyebek I. – Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály terembérlet támogatási kérelme 

Gulyás Miklós: Az asztalitenisz szakosztály 3 csapattal vesz részt versenyeken. Van egy gyerek 
csoport is. Az iskolás korú tanulók zöme alsó tagozatos. Vannak közöttük, akik részt vesznek felnőtt 
bajnokságban. A tehetségesebb gyerekeket külön versenyeztetjük utánpótlás versenyeken. Ez az a 
sport, aminél csak teremben tudjuk az edzéseket tartani. Terembérleti gondunk miatt fordultunk a 
bizottsághoz. 2017-ben megemelkedtek a bérleti díjak. 2017-ben 1.500.000 Ft volt a költségünk 
terembérletre. Ebből felnőtteknek heti két edzést tartunk, gyerekeknek külön 2 foglalkozást. A 
bajnokság idejében hétvégén is igénybe vesszük a termet. GSE részéről 900.000 Ft-ot kaptunk 
terembérletre. 2018-ban 1.000.000 Ft-ot tudunk összehozni és még 350.000 Ft-ra volna szükségünk. 
Ha nem tudjuk megoldani, akkor foglalkozások számát kellene csökkenteni. Kérem a bizottság 
támogatását, hogy a színvonalat tartani tudjuk. 

Szőke Zsófia: Hogyan lehet, hogy 75%-kal emelkedett a bérleti díj? 
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Gulyás Miklós: 2016-ig 2000 Ft/órát fizettünk, 2017-től 3500 Ft-ra emelték fel a bérleti díjat.  

Szőke Zsófia: Mivel indokolták? 

Gulyás Miklós: Nem indokolták, nem is kérdeztek meg szakosztályi szinten. 20 gyerek jár edzésekre, 
80%-a a Németh László iskolában tanul.  

Kis-Simon László: A bérleti díjat kellene csökkentenünk. Méltányolnunk kellene, hogy nem külsős 
bérlő veszi igénybe a termet, hanem a saját szakosztályunk bérli. Saját intézményeinket ne hozzuk 
hátrányos helyzetbe. 

dr. Pintér György: Ezzel a terembérleti díjemeléssel rosszabbul járt, mint más szakosztály. Figyelembe 
kell venni, ha lecsökkentjük, akkor miből fizeti ki a TESZ a villanyszámlát. Igen valóban 
megemelkedett a bérleti díj, itt szavaztuk meg a bérleti díjemelést, ugyanakkor felemeltük a GSE 
támogatását. Ha kedvezményes árat adunk a szakosztálynak, akkor a TESZT kell támogatni.  

Kovacsik Tamás: Nekem úgy tűnik, felemeljük az árat, mert bekerülési költség van. Egyik oldalt 
felemeljük, másik oldalon ugyanaz az önkormányzat ad 350.000 Ft-ot, hogy kifizessük.  

Simon Tamás: Javaslom megfontolásra tudunk-e tenni különbséget külsős-belsős között. Másik 
lehetőség, hogy magasabb támogatást kapott a GSE. Idei évben javaslom megoldani a problémát, 
jövőre nézve pedig át kell gondolni, hisz ez egy bonyolult rendszer.  

Kovacsik Tamás: Emelés mértékét meg kell vizsgálni valóban igazságos-e. A mérlegből 
megállapítható lenne, hogy valóban szükséges a 3500 Ft-os terembérleti díj. Ez most valószínűleg a 
működésüket befolyásolja, meg kell oldani a problémát. 

Sipos Richárd: Hozzászólásokat lezárom, igyekszik a Bizottság megoldást találni és átnézi a rendszert. 
Most nem tudunk szavazni, de következő alkalommal dönt a bizottság. 

 

Egyebek II. - A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása az újraépítéssel 
kapcsolatos átmeneti férőhelyek kialakítása kapcsán 

 

dr. Nagy Atilla: 400 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a Kincsem óvoda főépületének elbontására és 
új épület építésére. Remélhetőleg nevelési év alatt megvalósul a gyerekek elhelyezése. (Előterjesztés 

szerint ismerteti a gyerekek elhelyezésének lehetőségeit. Kiegészíti azzal, hogy az előterjesztésben leírt 

számok nagyon feszesek, ezért előzetesen gondoskodni kellene egy tartalék helyszínről. Ez pedig 

címzetes főjegyző úr javaslata nyomán az Ady Klub épületének igénybe vétele lenne.). A változásokkal 
együtt szükséges az alapító okirat módosítása. A férőhelyek szám 395 főről 315 főre csökken, illetve 
egy gyermek F83 kódú szakvéleményt kapott és ellátásához hivatalosan is fel kell venni az óvoda 
feladataihoz.  

Szőke Zsófia: A szülők egyetértése erősödött. Tudomásul veszik, hogy egy évig nehéz lesz, de egy jó 
célért. A 90 ballagó helyére 145 gyerek jelentkezett. Vannak, akik beleegyeztek, hogy egy évvel 
később kezdik az óvodát. (Ismerteti a tervezett csoport kialakításokat.) Év közben tanköteles gyereket 
nem tud az óvoda fogadni. Van egy gyerek, aki előzetes szakvéleménnyel érkezett kevert specifikus 
fejlődési zavarral. Ön és közveszélyes a gyermek, akinek az ellátását augusztus 31-ig elvállalta az 
óvoda. Szülőkkel megbeszéltem, hogy ősztől elviszik egy nagyon jó újpesti fejlesztő óvodába. Kérem 
a bizottságot, hogy most még ne kerüljön bele az óvoda feladati közé idén az SNI F83 kódú gyermek 
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ellátása. A gyógytestnevelést, logopédia foglalkozásokat is meg kell oldani, úgy, hogy elvettük a 
termeket a csoportok kialakításához. Kérem a tisztelt bizottságot és képviselő-testületet, hogy most 
egy gyerek miatt ezt az ellátását ne vegye fel az alapító okirat módosításba. 3 óvodapedagógus 
helyettesítőként fog dolgozni az átmeneti időszakban. Beruházási osztály nagyon együttműködő, sok 
segítséget kapok tőlük, nagyon köszönöm mindenkinek. 

Simon Tamás: Ady klub kialakításának megszervezését egyeztetni kell a Beruházási és 
Városüzemeltetési osztállyal, hogy számoljanak a gyerekek befogadásával, ne hirtelen jelentkezzen az 
igény. 

Kovacsik Tamás: Egyszerűbbnek tartom, hogy bizottsági javaslatra ne kerüljön bele az alapító okirat 
módosításba az F83 kódú szakvéleménnyel rendelkező gyermek ellátása.  

dr. Nagy Atilla: Amennyiben a gyermeket el tudjuk helyezni, akkor elfogadható. Szomorúan ugyan, 
mert a szülőnek megígértük, de befogadom ezt a módosító indítványt. Az F833-as indítványt 
visszavonom. 

Simon Tamás: Ez nem rendkívüli gesztus, ha az önkormányzat átvállalja speciális óvoda költségét.  

Szőke Zsófia: Figyelembe kell venni, ha ilyen helyzetben alapító okiratot módosítunk, akkor 
előkerülhetnek még szakmai véleménnyel rendelkező gyerekek.  

Simon Tamás: Az új óvodával meg lesz a lehetősége sajátos nevelési igényű gyerekek befogadására? 

Szőke Zsófi: Igen, és a fejlesztő pedagógus igényünk is megnő egyidejűleg. Jövőre már tanköteles lesz 
ez a gyermek és találtak neki speciális iskolát.  

Kis-Simon László: Határozati javaslat 4. pontban még nem végleges a szövegezés.  

dr. Nagy Atilla: Praktikus okból az Ady Klubbal kapcsolatos javaslatot kérem, külön határozatban 
hozza meg a bizottság. Erre még nincs végleges döntés, a testületi üléséig még kialakul. 

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

23/2017. (V.16.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, az alábbi határozat elfogadását:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
 a Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  
 

1. A költségvetési szerv új telephelyekkel egészül ki, úgymint: 
- Oázis telephely (2131 Göd, Komlókert u. 19-21.) 
- Rákóczi telephely (2132 Göd, Rákóczi út 142.) 
- Parókia telephely (2132 Göd, Lenkey u. 7-9.) 

 
2. A költségvetési hely (óvoda) férőhelye 315 főre változik a következők szerinti bontásban: 
- székhelyén: 165 fő 
- Csalogány telephelyén: 75 fő 
- Oázis telephelyén: 25 fő 
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- Rákóczi telephelyén: 25 fő 
- Parókia telephelyén: 25 fő 

 
3. Az alapító okiratban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon közé az új telephelyeket is 

felveszi azzal, hogy a Parókia telephely használati jogcíme:_________, a többié ingyenes 
használati jog. 

 
Az e módosítást tükröző Módosító Okiratot elfogadja. 
 
E módosítás 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
 
 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
24/2017. (V.16.) KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a Jegyzőt, 
hogy az Ady Klub óvodai csoporttá alakítását terveztesse meg és készüljön fel a gyerekek 
fogadására, amennyiben a gyerek létszám indokolttá teszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 

2.) Gödi SE 2017. évi szakmai beszámolója 

dr. Nagy Atilla: A sárkányos szakosztály hivatalosan meg is szűnt? 

Sáreczné Deák Andrea: Igen. 

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

25/2017. (V.16.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott 
hatáskörében elfogadja a Gödi SE 2017. évi szakmai beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök 
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3.) Támogatási kérelmek 

Sipos Richárd: A      Mozogj Velünk Göd! technikai szavazás lenne. Ne a KOSB keretet terhelje, 
hanem a költségvetés sportszakosztályok sorát. A képviselő-testületi ülésen már így került 
elfogadásra. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

26/2017. (V.16.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága tudomásul 
veszi, hogy a 21/2018.(IV.25) sz. KOSB határozatban megjelölt KOSB pénzügyi keret helyett a 
Képviselő-testület a sportszakosztályok támogatása költségvetési sort fogadta el forrásként 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Sipos Richárd: A gátfutók buszköltsége kevesebb lett és a különbözetet, a megszavazott keret összegig 
szeretnék étel-ital költségeikre fordítani. 

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

27/2017. (V.16.) KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 

20/2018.(IV.25) sz. KOSB határozatot az alábbiak szerint módosítja. 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága, úgy dönt, hogy 

a Gödi Gátfutók Ultrabalatoni Csapatversenyéhez az étel-, ital és utazás költségeket 100.000 Ft 
(Egyszázezer Forint) összegig átvállalja. 
 
Fedezet:  2018. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete 
Határidő:  2018. 05. 01. 
Felelősök:  Sipos Richárd, KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester 
 

 

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 


