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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. augusztus 27-
én 08:30-kor kezdődő, rendkívüli nyílt ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2018. augusztus  27. 08:30 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB rendkívüli nyílt ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

 

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7 
tagból 4 tag jelen van. Dr. Bognár László, Lőrincz László valamint Kovacsik Tamás jelezte 
távolmaradását, igazoltan van távol.  Szőke Zsófia kéri, hogy az intézményt képviselhesse ezen az 
ülésen. A Bizottság helyt ad kérésének. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot 
 
 
Napirendi pont: 
 
• Gödi Kincsem Óvoda átszervezése miatti csoportbeosztásokkal kapcsolatos lakossági 

panaszok megvitatása 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
Sipos Richard elnök felkérte dr. Nagy Atilla aljegyzőt, hogy röviden ismertesse a helyzetet.  
 
dr. Nagy Attila: Sajnos nem minden hely van kialakítva, ahova a Kincsem Óvoda átépítése miatt a 
gyerekek elhelyezve lesznek. Ez nem az óvodavezető hibája, hanem az önkormányzaté. Két csoport 
tehát még nincs elhelyezve, valószínűleg az Udvarházban kapnak helyet. Igyekszünk rövid idő alatt 
megteremteni a feltételeket, hogy a csoportok beköltözhessenek. A város óvodáiban többnyire vegyes 
csoportok vannak kialakítva nem korcsoportos beosztások, erre nincs pontos egyezményes 
megállapodás, hogy melyik a jobb. A Kincsem óvodában most inkább a vegyes csoportok felé 
kénytelenek elmozdulni a helyzetből adódóan. Forrás híján nem tudtak hét csoportok létrehozni. 
 
Szőke Zsófia: Nagyon sok munkánk van a csoportok létrehozásában, de anyagi források híján nem 
tudunk jobbat létrehozni. Mi a lehető legjobb megoldást próbáltuk megtalálni a gyerekek számára. Egy 
nevelési év alatt valószínűleg megoldódnak a problémák, és visszakerülnek a csoportok az eredeti 
helyükre. Addigra óvónőt is találunk, de most sem lesz egyedül az óvónő. Tapasztalatom szerint 
mindkét csoportnak, - a vegyes és korosztályos csoportnak - vannak előnyei és hátrányai is. 
 
Kiss-Simon László: Az elmúlt időben bejártam az óvoda helyiségeit, amelyek érintettek. 
Véleményem kialakításához nagyban hozzájárult, hogy a helyszínen tanulmányozhattam a csoportok 
elhelyezését.  
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Azt tapasztaltam, hogy a gyerekek elhelyezése maximálisan kielégítő. A gyerekek nem szakadnak el 
társaiktól, hiszen csak egy ajtó választja el a csoportokat egymástól. Délután pedig a nagy helyiségben 
a gyerekek kényelmesen tudnak majd pihenni, jobban elférnek az ágyak. Szerintem is mindent megtett 
a vezetőség, hogy minden jól menjen. Én előnyösnek tartom a vegyes csoportot, hiszen a nagyobb 
gyerekektől sokat tudnak tanulni a kicsik, ezáltal jobban beilleszkednek. Pedagógia szempontból 
biztosan nehezebb a vegyes csoport, hiszen differenciáltabban kell összeállítani a foglalkozásokat.  
 
Sipos Richard elnök: Átadom a szülőknek a szót, hogy megtegyék észrevételeiket. 
 
Szabolcsi Rita: Köszönöm a lehetőséget. Megértjük, hogy a fenntartó mindent megpróbált és az 
óvoda vezetősége is megtett mindent. Mi azt szerettük volna, hogy a Csiga csoport, ahol kicsi 
gyerekek vannak, egyben maradjon. Tudjuk, hogy ez nem egyszerű dolog, mert vannak létszám 
határok. A szülőkkel együtt készítettünk egy beadványt, amelyben javaslatokat tettünk a csoportok 
beosztására. Kérjük, hogy a 17 fő kicsit hagyják egyben a csoportban és a 13 fő Pitypang csoportot, 
ahol nagyobb gyerekek vannak, osszák szét. A beadványukban részletesen szerepel ez a javaslat. 
Információink alapján a gyerekek elhelyezése szerintünk nem optimális, ahogy most van.  
 
Szabó Zsófia: Sajnos nem tőlem kérték az információt, maradjunk a realitásnál, mert az információk 
nem pontosak. Hozzám kellett volna jönniük. 
 
Szabolcsi Rita: Mi az információktól függően dogoztunk. Szerintem az óvodának kell információt 
adni a szülőknek. Három csoport elosztását szeretnénk rendezni most.  
 
Müller Zsuzsanna: Mi a biztosíték arra, hogy az óvoda új épülete egy év alatt felépül, és egy év 
múlva a Csiga csoport újra egyben lesz? 
 
dr. Pintér György alpolgármester: Garancia nincs erre, a közbeszerzési pályázat ki van írva, a nyertes 
kivitelezőtől is függnek a dolgok. Lehet, hogy nem egy év lesz, hanem két évig tart majd az építkezés. 
 
Szabolcsi Rita: Majdnem minden évben változnak a csoport összetételek, ami lehet előnyös is, de ha 
van lehetőség arra, hogy a 17 gyerek együtt maradjon, az lenne a legjobb megoldás szerintünk. 
 
Leopold Ildikó: Amikor a javaslatokat beadtuk, akkor az óvodapedagógusok végignézték az 
ajánlásokat, amire Rosta Adrienn, a szülői munkaközösség vezetője is áldását adta. Annyit kért az 
óvónő, hogy négy gyereket tegyenek át másik csoportba. Az ő döntése volt, hogy ki kerüljön át a 
másik csoportba. A csoportokból egy csoport meg is szűnt, nincs Fülemüle csoport, elmentek iskolába. 
Akik maradtak, elosztásra kerültek másik két csoportba, és még az új gyerekeket is fogadni kell. Az 
óvónőtől nem érkezett semmiféle bejelentés, hogy nem ért egyet az átszervezéssel. 
 
Szabolcsi Rita: Örömmel hallottam az információkat, hogy a maradék gyermekeket osztották szét. A 
nagyokat kell szétosztani szerintünk. Mi szeretnénk, hogy az óvónőnk vinné tovább a csoportot, az ő 
segítségét kértük, ő segített a javaslat elkészítésében is, mint szakember. Sajnos ő most nem tud itt 
lenni, de felvállalja az elképzelését. 
 
Szőke Zsófia: A gyerekek érdekében olvadnak egymásba a csoportok. Nem értem, hogy az 
óvodapedagógus engem miért nem keresett meg egész nyáron. Jó lett volna, ha ez megtörténik. Azok a 
gyerekek kerültek át másik csoportba, akiket az óvodapedagógus javasolt, és az maradt nála, akit ő  
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szeretett volna. Most már szeptember elején nem lehet újra szétosztani a csoportot, nem lenne jó nekik 
sem. Én jóváhagytam azt, amit az óvónők javasoltak, azóta nem érkezett hozzám semmilyen szakmai 
megkeresés. 
 
Szabolcsi Rita: Mi nem voltunk ott a nevelőtestületi ülésen, minket Erdész Ildikó óvodapedagógus 
tájékoztatott mindenről. Továbbra is kitartok a javaslatom mellett, szerintem ez lenne a megfelelő, a 
legideálisabb  helyzet, a  Pitypang csoportot szedjék szét és ne a kis csoportos Csigát. 
 
Leopold Ildikó: 60 ember dolgozik az óvodában, mindenki elfogadta ezt a helyzetet. Mindenkire 
nehéz év vár ebben az évben. 16 csoportból 14 csoport lett létrehozva, 90 gyerek ment el, 150 
iratkozott be az idén. A legkevesebb létszámú Csiga csoportot egy óvodapedagógus vitte egy évig. Mi 
logikusnak találtuk ez a beosztást. Ezáltal két óvónő került egy csoportba, akiknek nem volt párjuk. A 
másik csoportokból nem érkezett panasz erre a beosztásra, elfogadták, mert rendkívüli helyzet van 
most.  
 
Szabolcsi Rita: Ott nagyokat szedtek szét, mi kicsik vagyunk. 
 
Leopold Ildikó: Ez nem így van. 
 
Kocsis Katalin: Minden csoportnak kompromisszumot kell kötni. Mindenki elfogadta a helyzetet, 
nem lehet már másként osztani a csoportokat. 
 
Szőke Zsófia: 30-as csoport létszámokkal fog indulni az év és az évközben beiratkozókat is fel kell 
vennünk. Decemberben már 35 fősek lesznek a csoportok. A Csiga csoportra figyeltünk, hogy oda ne 
kerüljenek még többen, tehát ők lesznek a legjobb helyzetben. Kértem az óvónőktől, hogy írják le 
javaslataikat, hogy aztán a facebook csoportban meg tudjuk beszélni. Ez jól működik, nyitott volt a 
kommunikáció az óvónők között is. Szerintem nem lesz fennakadás ebben a beosztásban, egy hónapot 
dolgoztunk ezen.  
 
Müller Zsuzsanna: Ha ez a beosztás így marad, akkor, ha nem lesz kész az óvoda jövő 
szeptemberben, akkor utána mi lesz? A csoport szétszedve marad, vagy visszaállítják-e az eredeti 
állapotba? 
 
Leopold Ildikó: Erre nincs biztosíték. 
 
Kocsis Katalin: Minden időben beékezett óvónői hozzászólást figyelembe vettük. mivel Erdész Ildikó 
nem jelzett felénk időben, ezért nem tudtuk figyelembe venni észrevételeit. Ezt ő is elfogadta. 
 
Szabolcsi Rita: Mi azt nem értjük, hogy miért nem lehet megfontolni a mi javaslatunkat, ami 
pedagógiailag is elfogadható lenne. Szeretnénk a döntést megváltoztatni továbbra is. 
 
Sipos Richard: Az tehát a helyzet, hogy lehet-e módosítani, finomra hangolni a beosztásokat, 
indokoltnak tartja-e ezt az intézmény? 
 
Szőke Zsófia: Ez már megtörtént, az óvoda álláspontja a legmegfelelőbb, a gyerekek szempontjából 
is, ők voltak az elsők. A gyerekek érdekét az óvónők képviselték, az ő közös döntésük alapján lettek a 
beosztások, ennél jobb megoldás nincs.  
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Tóth Tímea: A gyerekek érdekeit szolgálja, ezt hangoztatják. Én azt láttam, hogy a gyerekek sírva 
mentek be az óvodába. A kicsi gyerekek a változásra sokkal érzékenyebben reagálnak, mint a nagyok. 
Attól félnek a szülők, hogy mi vár a gyermekekre  majd ebben a helyzetben.  
 
Leopold Ildikó: A helyzet még nem történt meg, még a változás nem zajlott le. Nyáron összevont 
csoportok vannak egyébként, ez is oka lehet annak, hogy egyes gyerekek sírtak. De ezek 
feltételezések, hogy az új óvónőknél nem lesz jó. Nem tudhatjuk még, hogy a gyerekek hogyan fogják 
érezni magukat az új csoportban. Ha a Pitypang csoportot szétosztjuk, akkor az összes többi csoport 
borulni fog, ez közel 400 gyereket érint. 
 
Szabolcsi Rita: Ez a Csiga és a Pitypang csoportot érinti csak szerintem. 
 
Szőke Zsófia: 90 gyerekről és 150 gyerekről van szó pontosan, nem csak két csoportról. 
 
Kiss-Simon László: A Pitypang csoport szülői részről vessük fel a helyzetet: ők már 3 éve együtt 
vannak. Ha a szülők most azzal szembesülnének, hogy felosztják a csoportot, vajon őket ez hogyan 
érintené? A szülőknek és az óvodának kell ebben állást foglalni. 
 
Szabolcsi Rita: Figyelembe véve az elmúlt év változásait és a feltételezett három évet, amiben minden 
évben további változások lennének, nem lenne jó a gyerekeknek ennyi változás. Nem értem még 
mindig, hogy amit mi kérünk, miért nem lehet megtenni, hiányolom a méltányosságot. Ezt már 
levelünkben is leírtuk, többször is kértük egy hónap óta. Konkrét választ úgy érzem, nem kaptam a 
felvetett kérdésemre, miért jobb a kicsiket szétszedni és nagyobbakat egyben hagyni. 
 
Szőke Zsófia: Mi nagyon nyitottak voltunk, és reagáltunk mindenre, senkivel nem tettünk 
kivételezést. 8 csoportnak kell költöznie máshova. minden óvónő és minden szülő ezt megértette. 
Ennél jobbat nem tudok felajánlani jelen esetben. Javaslom, ha valami probléma lenne a jövőben, 
akkor először mi kommunikáljunk és a fenntartót hagyjuk ki.  
 
Nagy Atilla: Az óvodavezető hozza meg a döntést, a szülőkkel egyeztetve, a fenntartónak ez nem 
hatásköre. Javasom, hogy a bizottság pár hónap múlva ismét tűzze napirendre a témát. A Beruházási 
osztály szerint az építkezés ütemezése a pályázat kiírásától, illetve a nyertes pályázótól is függ. Lehet 
egy év, de akár két év is, ez még bizonytalan. A bontás október végén lesz, ez zajjal és porral jár. 
Mindent megteszünk, hogy a gyerekek és az utca lakói is a legkevesebb kárt szenvedjék el. 
 
Szabolcsi Rita: Mi látjuk a jó szándékot, de a csoportbeosztás miatt csalódott vagyok, hogy indoklást 
nem kaptunk a változtatási javaslatunkra. 
 
Szőke Zsófia: Én elmondtam már az óvoda és a nevelőtestület állásfoglalását. Ma lesz ismét egy 
nevelőtestületi értekezlet. Mi megpróbálunk még többet a csoportban bent lenni, megnézzük, hogy a 
gyerekek hogyan érzik magukat a csoportban, több szakmai ellenőrzés lesz emiatt.  
 
Szabolcsi Rita: Miért nem jobb a mi javaslatunk az Önökénél. 
 
Szabó Zsófia: Már elmondtunk többször is. 

 
 
 



-31- 
 
dr. Nagy Atilla: Összefoglalva a helyzetet, a felmerült javaslat nem annyival jobb, mint az óvoda 
javaslata. A bizottság nem hozhat konkrét döntést ebben, a fenntartó hozhatna, ha súlyos ok lenne erre. 
Ez a helyzet nem áll most fenn.  
 
Kiss-Simon László: Ma lesz a nevelőtestületi ülés. Javaslom, hogy ismét kerüljön napirendre ez a 
kérdés, attól függetlenül, hogy már hozott döntést ez ügyben. Tárgyalják meg, hogy egy héttel a 
nevelési év előtt látnak-e lehetőséget a változtatásra. Továbbá vissza kell térni arra, hogy mennyire 
vált be a döntés, amit hozott a nevelőtestület, szükséges-e a változtatás. 
 
Szőke Zsófia: Már három hete dolgozunk a változáson, elrendezésen. Megkérdezem a 
nevelőtestületet, hogy helybenhagyja-e az előző határozatát, vagy szeretne-e változtatni. 
 
Sipos Richard: Jogilag közvetlen eszközünk nincs a döntés felülírására, de ha a másik csoportot 
szétbontatnánk, akkor meg azokkal a szülőkkel ülhetnénk össze.  
 
Szabolcsi Rita: Szeretnénk, ha Erdész Ildikó a nevelőtestületi ülésen ott lenne, és kifejtené 
álláspontját, és ha lehet, akkor 2-3 hónap múlva lehetőség legyen az óvodában erről a beosztásról 
beszélni. Örülök ennek az elmozdulásnak. 
 
dr. Pintér György alpolgármester: Nem egy jogi kérdés, ami most felmerült. Az óvodavezető 
felelőssége az ügy, a bizottság nem dönthet ebben, csak javaslatot tehet. A folyamatos kommunikáció 
fontos az óvodával. 
 
 
Mivel több kérdés nem merül fel, Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
 

Kmf.  
 
 
 
 

    Kis-Simon László      Sipos Richárd 

jegyzőkönyv-hitelesítő                               KOSB elnök 


