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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. április 25-én 08:30-kor
kezdődő, rendes ülésén, Göd Város Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Időpont: 2018. április 25. 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 6 tag jelen van. Lőrincz László jelezte távolmaradását.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:

Napi rendi pontok:

1. Gödi Kincsem Óvoda főépületének ideiglenes kiváltása az újraépítés idejére
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

2. Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és Sipos Richárd KOSB elnök

3. Egyebek
- I. Mozogj Velünk Göd! sportrendezvény támogatása
- II. Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály támogatása
- III. Gaude kórus zongoravásárlás támogatása
- IV. A gödi vezető beosztású pedagógusok pedagógiai tevékenységének és

elismerésének szakmai szempontjai

1.) Gödi Kincsem Óvoda főépületének ideiglenes kiváltása az újraépítés idejére

dr. Pintér György alpolgármester tájékoztatja a Bizottságot az óvoda újraépítési pályázat elnyeréséről
és az építkezés idejére a gyerekek elhelyezésének felmerült lehetőségeiről. A tervezett konténer óvoda
telepítéséről időközben kiderült, hogy nagyon költséges különösen a közművek kialakításával. Jelen
egyeztetések alapján 132 fő elhelyezése oldható meg csoportlétszám emeléssel, illetve város
intézményeiben való áthelyezéssel. Ehhez szükséges a Szivárvány bölcsőde emeleti csoport
átalakítása, a Csalogány óvoda tornatermének átalakítása, a Rákóczi úti bölcsőde udvari épületének
felújítása, a Felsőgödi Református Parókia közösségi terének bérlése és átalakítása.

Szőke Zsófia: Legjobb az lenne, ha egy konténer óvoda épülne az eredeti elképzelés szerint, de
valóban sokkal több infrastrukturális fejlesztést igényel, mint gondoltuk. 30-as létszámra emelés
mellett nem tudunk sajátos nevelési igényű gyerekeket bevenni a csoportokba. Azok a csoportok,
amelyeket fel lehetne tölteni így is magas létszámúak, ezért kevés gyereket lehetne így elhelyezni és a
szülőket is meg kell győzni, hogy jó érdekben történik az átszervezés. Egy csoportot valóban ki
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lehetne alakítani a tornaszobában, illetve van még egy „piros” terme az óvodának, amit eddig nem
használtunk a régi épületben. Ez egy kicsi terem, itt 20 gyereket lehetne elhelyezni nagy zsúfoltság
mellett. Az áthelyezések mellett még mindig 3 csoportnak nincs megoldás. Ha 3 csoportot kellene
elvinni a Kék-Duna Üdülőbe, akkor forgalomtechnikailag kevésbé aggályos a megközelítés.
Mindenkivel aláírattuk azt a felmérést, hogy igénybe venné-e az otthonmaradási támogatást, de
legtöbben nem akarják otthon tartani a gyereket. Javaslom a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek,
hogy a Kék-Duna Üdülőben 4 csoport kialakításával próbáljuk megoldani a jelen helyzetet. Kérdéses
most az alapító okirat módosítása is. Egy év halasztást kérünk ez ügyben, hogy a magatartás zavaros
gyerekeket ne fogadjunk többet, mint ami most van, mert megemelt csoportlétszám mellett nem tudjuk
ellátni ezt a feladatot. Igyekszünk partner lenni mindenben.

Kis-Simon László: Jávorka Sándor utcai óvodában azelőtt 4 csoport volt, most kettő működik. Itt nem
lehetne visszafejleszteni a csoportszámot?

Szőke Zsófia: Ady Klub közösségi termének hasznosítása is felmerült, de lakossági felháborodást
kelthetne.

dr. Pintér György: A Kék-Duna Üdülő nem önkormányzati tulajdon, és nem biztos, hogy megkapjuk
használatra. Elsősorban az elérhető intézményekben kell gondolkodnunk.

Karaszek Ernőné: 3 csoport volt korábban a Jávorka utcai óvoda egységben. Nem tudunk tovább
bővíteni. 400 fős az óvoda, 18 gyerek sajátos nevelési igényű, 294-en maradnak a következő évre és
130-an jelentkeztek. Így is maximumon működünk, és a Fácánban nem lehet 25 fölé emelni a
csoportlétszámokat, mert minden csoportban 3 sajátos nevelési igényű gyerek van.

Szőke Zsófia: Nálunk is 87 gyerek megy iskolába és 135 jelentkező van. Ezt is figyelembe kell venni.

dr.Pintér György: Ez az egy év valóban kritikus lesz, de javulni fog a helyzet. Az óvoda újraépítése
után 2-vel több csoport lesz.

2.) Támogatási kérelmek elbírálása

dr. Pintér György: A Dunakanyar Néptánc Egyesület Röcögő csoportja tavaly kapott 250.000 Forintot
a bizottságtól, de nem tudtak végül elmenni és visszamondták. Ezt pályázták most meg újra. Jó szívvel
javaslom a támogatásukat a fesztivál részvételére.

Kovacsik Tamás: Jól ismerjük tevékenységüket, javaslom a 250.000 Forintos támogatás elfogadását.

A bizottság tagjai 5 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

15/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Dunakanyar Néptánc Egyesületet (képviseli: Bednárik Marcell elnök;
adószáma:18726543-1-13; bankszámlaszáma: 63800207-10001624) 250.000.- Ft (azaz
kettőszázötvenezer Ft) összegű támogatásban részesíti a Röcögő Néptánccsoport Méta
fesztiválon való részvételének buszköltségéhez:

Fedezete: 2018. évi költségvetés KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester
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dr. Pintér György: A GDSE idén újra elő szeretné adni a tavalyi nagy sikerre való tekintettel a
Diótörő mese balett előadást. A GDSE már csak a táncszakosztállyal működik.

Sipos Richárd: Akkor mehet a sportszakosztályok keret terhére.

Szőke Zsófia: Teljes mértékben támogatom az ilyen jellegű kérelmeket, de még nem volt rá példa,
hogy amennyit kérnek, annyival támogatjuk. Ha tartunk egy közép arányt, akkor több mindenkit
tudunk támogatni. Javaslatom, hogy 30-40% támogatást kapjanak az önerőhöz képest.

Sipos Richárd: Javaslatunk a sportszakosztályok terhére megy, így ennél a tételnél hagynám a kért
összeget, a 230.000 Forintot.

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

16/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Diáksport Egyesületet a költségvetés sportszakosztályok
támogatása előirányzat terhére 230.000 Ft-tal támogassa a Diótörő előadás költségeire.

Fedezet: 2018. évi Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Markó József polgármester

dr. Pintér György: Évek óta így működik, nem egy magas összegű támogatást kér a Rákóczi
Szövetség. A szomszédos országokban élő magyar közösségeket támogatják munkájukkal, 5 diák
beiratkozási ösztöndíját fedezi ez az 50.000 Forint.

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

17/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Rákóczi Szövetséget (képviseli: Dr. Halzl József elnök, adószáma: 19719029-1-41,
bankszámlaszám: 11705008-20488172-) 50.000.- Ft támogatásban részesíti.

Fedezete: 2018. évi költségvetés közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

dr. Pintér György: Vác Városi Evezős Club szintén kisösszegű, 50.000 Forintos támogatást kér.

Sipos Richárd: Más összegszerű javaslat nem érkezik, ez is támogatható a sportszakosztályok terhére.

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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18/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Vác Városi Evezős Clubot a költségvetés sportszakosztályok
támogatása előirányzat terhére 50.000 Ft-tal támogassa.

Fedezet: 2018. évi Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Markó József polgármester

dr. Pintér György: A felsőgödi római katolikus templomnak volt egy bővítése. Most a közel 200 éves
orgonát szeretnék felújítani és ehhez kérnek támogatást. Nem feltétlen kell most dönteni a
bizottságnak. Nagy összegű támogatási kérelem – 450.000 Ft, ennyit még nem adtunk egy célra sem.
Be kellene várni hány pályázat érkezik még és annak függvényében dönteni.

Kis-Simon László: Jó szívvel támogatom az orgona felújítást, de ez a bizottság keretét nagyon
megterhelné. Meg kellene nézni, hogy más keretből hozzá lehetne-e járulni.

Kovacsik Tamás: Javaslom, hogy kérdezzük meg a polgármesteri és a képviselői keretet.

dr. Pintér György: Természetesen jó szívvel adok a keretemből.

A döntéshozatalt elnapolja a bizottság.

dr. Pintér György: A Gyermekévek Egyesület a Német László iskolával együttműködve szervez vízi
vándortábort. Nagy arányú támogatást kérnek.

Szőke Zsófia: Javaslom, ezt a kérelmet a szociális bizottsághoz utaljuk át.

dr Pintér György: Nincs a kérelemben utalás szociális helyzetre.

Szőke Zsófi: Nem támogatom a kérelmet.

Szász-Vadász Endre: 50.000 Forintot javaslok megszavazni.

A bizottság tagjai 1 „igen” 1 „nem” és 4 „tartózkodik” szavazattal az 50.000 Ft-os javaslatot nem
támogatja.

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

19/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Gyermekévek Honismereti Kulturális és Természetjáró Egyesületet (képviseli: Varga
János István elnök, adószáma: 18071346-1-41, bankszámlaszám: 57800143-10002003-00000000)
nem részesíti támogatásban.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester
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Kis-Simon László: A Gödi gátfutók az Ultrabalatoni Csapatversenyen Göd képviseletében lépnek fel,
Gödöt népszerűsítik. Maximálisan megérdemelnék, hogy támogassuk őket.

dr. Pintér György: Sok sportoló van Gödön. Pontosítani szükséges mit jelent, hogy Gödöt képviselem.
A képviselet támogathatósága tényleg fontos kérdés. Busztámogatást kérnek, mivel
magánszemélyekről van szó, ez csak átvállalással működhet.

dr. Bognár László: Javaslom a buszköltséget valamilyen mértékben átvállalni.

Kis-Simon László: Ez nem ad-hoc, hanem évek óta saját zsebből finanszírozzák a versenyeken való
részvételt. Javaslom, találjuk meg a módját, hogy támogatni tudjuk.

Szőke Zsófia: Ha már Gödöt képviselik, akkor a versenypólóhoz járuljunk hozzá és legyen rajta Göd.
Ennek a költsége 42300.-

Kis-Simon László javasolja még a nevezési díj átvállalását, ami a pólókkal együtt 150.000 Ft.
Kovacsik Tamás 100.000 Ft-os támogatást javasol.

A bizottság 1 „igen” és 5 „tartózkodik” szavazattal a 150.000 Ft-os javaslatot elutasítja.

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

20/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága, úgy dönt, hogy
a Gödi Gátfutók Ultrabalatoni Csapatversenyéhez a buszos útiköltséget 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

Egyebek I. Mozogj Velünk Göd! sportrendezvény támogatása

dr. Pintér György: (szóbeli előterjesztés). Tavaly támogatta a bizottság a Mozogj Velünk Göd! sport
rendezvényt. Idén nyáron is indulna, javaslom a tavalyi összeg elfogadását. Ebben edzői óradíjak,
plakátok, pólók vannak benne. Tavaly a gyenge pont a hangosítás volt, próbálunk erre valami
megoldást találni, ami természetesen városi tulajdonba kerül és használatra kapják.

Kis-Simon László: Népszerű volt, több alkalommal kint voltam. 50 fő környékén mozgott a
résztvevők száma. Jó szívvel támogatom.

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

21/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy 190.000 Ft értékben átvállalja, a „Mozogj Velünk Göd” rendezvény alábbi költségeit:

- Edzők óradíja
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- Plakáttervezés
- Mozogj Velünk Göd” póló logóztatása az edzők számára
- Rendezvény szervezési díja

Fedezete: 2018. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

Egyebek II. Gödi SE Asztalitenisz Szakosztály támogatása

dr. Pintér György: A 2018. évi Kóczán Mór díj egyik nyertese a Gödi Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztálya volt. A város egy versenyasztal vásárlásával támogatja a szakosztály működését, aminek
a költsége 150.000 Ft és a sportszakosztályok támogatása sor terhére kerülne megvásárlásra.

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

22/2018 (IV.25.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi SE Asztalitenisz szakosztálya számára a „sportszakosztályok
támogatása” előirányzat terhére biztosítson egy versenyasztalt, melynek költsége 150.000 Ft
(azaz egyszáz-ötvenezer Forint).

Fedezet: 2018. évi Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor
Határidő:       értelemszerűen
Felelős:          Markó József polgármester

Egyebek III. Gaude kórus zongoravásárlás támogatása

dr. Pintér György: Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a Gaude kórus hordozható zongorát
szeretne, aminek 180.000 körül van az ára. Jelenleg azon dolgozunk, hogyan tudjuk városi tulajdonba
megvásárolni, hogy mások is tudják használni.

Sipos Richárd: Hamarosan kezdődik a Városfejlesztési Bizottság ülése, így a vezető beosztású
pedagógusok elismerésének szakmai szempontjainak átbeszélésére már nem maradt időnk, ezt a
következő ülésen tudjuk tárgyalni.

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


