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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. szeptember 
19-én 08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2018. szeptember 19. 08:30 

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 nem jelezte távolmaradását, igazolatlannak számít. 
 
Az elnök javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását. Mivel alpolgármester úrnak egy 
tárgyalásra el kell menni, így a 4-es pont előre kerül, illetve az óvodai fellebbezést kérésre előre veszi 
a bizottság. A támogatási kérelmek napirendi pont lekerül a napirendek közül, mert még nem érkezett 
meg minden szükséges dokumentum a kérelem elbírálásához. Szőke Zsófia egyebekben szeretne 
hozzászólni.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok 
sorrendjét: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázaton 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
2. N. Z. fellebbezése óvodai felvétel tárgyában    (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

3. Beszámoló a Kincsem Óvoda 2017/2018-as tanévéről 
Előterjesztő: Sipos Richard KOSB elnök 

 
4. Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2017/2018-as tanévéről  

Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök 
 

5. Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további biztosítása  
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
6. R. J. E. egyedi kérelme       (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

7. Egyebek 
I. Tájékoztató a Nemzeti Pedagógus Kar irányelveinek változásáról 

Előterjesztő: Szőke Zsófia 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton 

 
Dr. Pintér György: A Bursa tekintetében nincs változás. A döntés arról szól, hogy csatlakozunk az 
országos ösztöndíj programhoz és a tavalyi összeget javasoljuk. A Wigner évek óta jól működik. A 
végrehajtással kapcsolatban merültek fel kérdések. Tavaly okmányirodából kellett beszerezni igazolást 
az egy háztartásban élők számáról, de az okmányiroda idő- és kapacitáshiánya miatt nem működött 
jól. Ezért egy „Adatlap” helyettesítené ezt az igazolást, melyet szülő/gondviselő büntetőjogi 
felelősségének tudatában ír alá. Az ösztöndíj összege tekintetében merült fel a kérdés, hogy jegy 
rontás esetén elvesszük az ösztöndíjat, ha valaki több mint 0,5 tizedet ront vagy a tavalyi teljesítmény 
alapján fizetünk, és nem nézzük, hogy alakul évközben a teljesítmény.  
 
Csősz Anita: Igazából az nem mindegy, hogy valaki 4,8-ról vagy 3,5-ről ront.   
 
Dr. Pintér György: Ez lehet akár egy plusz motiváció. 
 
Kovacsik Tamás: A tanulmányi eredmény romlásának nem tudhatjuk az okát. Lehet családi problémák 
merültek fel. Év közben nem venném figyelembe. Ha valaki annyit ront, hogy 3,5 alá megy az átlaga, 
akkor a következő évben nem lesz jogosult az ösztöndíjra.  
 
Kis-Simon László: Általános- és középiskolában is az év végi értékelés a döntő. A félévi bizonyítvány 
csak tájékoztató értesítés. Főiskoláknál más a helyzet, de ez középiskolai ösztöndíj. Egy elért 
teljesítményt díjazunk, amiért már megdolgozott.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

31/2018. (IX. 19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
2018/2019-es tanévre a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint. Egyúttal javasolja, hogy a Wigner Jenő 
Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi költségvetésben 4,5 millió forint 
kerüljön betervezésre. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  dr. Pintér György alpolgármester 

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  
1.számú melléklet: Pályázati kiírás 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

GÖD Város Önkormányzata meghirdeti a 2018/2019-es tanévre a „Wigner Jenő” Önkormányzati 
Középiskolai ösztöndíjpályázatot 
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A pályázatra azok a Göd területén állandó lakóhellyel rendelkező, legalább 9.osztályos, még 
nem érettségizett középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik NAPPALI tagozaton középfokú oktatási 
intézményben folytatják tanulmányaikat, és a 2017/2018-as tanulmányi év végén elérték a 3,5 
tanulmányi átlagot. 
 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2018/2019-es 
tanév). 
 

A megítélt ösztöndíjak félévenként egy összegben - a 2018/2019-as tanév I. félévi ösztöndíjak 
2018. december 20-ig, míg a II. félévi ösztöndíjak 2018. május 24-ig - kerülnek kifizetésre. 
 

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 
2018/2019-es tanévben megfeleljen a pályázati kiírásnak és folyamatos legyen. 
 

Az ösztöndíj pályázat keretösszege: 4,5 millió forint 
 

Az ösztöndíj összegét a bírálók a beérkezett pályázatok száma, a pályázó tanulmányi 
eredménye, valamint a pályázó szociális helyzete alapján határozzák meg. 
 

Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha 
a támogatásban részesített Göd város illetékességi területéről elköltözik és/vagy tanulmányait 
megszakítja, illetve iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

A Pályázati űrlap átvehető a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a Városi 
Könyvtár mindkét telephelyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, valamint 
letölthető a www.god.hu honlapról is. 

A pályázat leadható Csősz Anita pályázatfelelősnél (27/530-035), valamint a Gödi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Göd, Pesti út 81.), illetve postai úton. 
 

A pályázat benyújtási határideje:  
2018. november 16. 12.00 óra  

(A 2018. november 16. után a pályázati anyagok már nem kerülnek átvételre)  
 

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania: 
 pályázati adatlap, 
 2018. szeptemberinél nem régebbi, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó iskolalátogatási 

igazolás,  
 a 2017/2018-as tanév év végi bizonyítványának az iskola által hitelesített másolata, 
 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének - benne a családi pótlék, 

jogosultság esetén gyermektartás összeg - igazolása (igény esetén formanyomtatványok 
átvehetőek a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a Városi Könyvtár mindkét 
telephelyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) kölcsönzési időben, valamint letölthető a 
www.god.hu honlapról is) 

 a pályázó és vele egy háztartásban élő tanuló/hallgató iskolalátogatási/hallgatói jogviszony 
igazolása. 

 Adatlap a pályázóval közös háztartásban élőkről (6.számú melléklet) 
 
Az elnyert ösztöndíj második félévére vonatkozó részének kifizetési feltétele az alábbi dokumentumok 
2019. március 14-ig történő benyújtása:  

 2019. február 4-nél nem régebbi, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás,  
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy  
 a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,  
 az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 

bírálatból kizárja. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon 
és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 
adatait az önkormányzat nyilvántartásba vegye. 

 
Végzős diákok részére felhívjuk a figyelmet a BURSA HUNGARICA B tipusú ösztöndíj 

lehetőségére, melynek részleteiről a www.emet.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. 
 

Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2018. december 20-ig írásban értesíti a pályázókat. 
 

32/2018. (IX. 19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. Egyúttal a Képviselő Testületnek javasolja, 
hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi költségvetésben 4,5 millió forint 
kerüljön betervezésre. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Pintér György alpolgármester 

dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

2.) N. Z. fellebbezése óvodai felvétel tárgyában  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről. 
 

3.) Beszámoló a Kincsem Óvoda 2017/2018-as tanévéről  
 

Szőke Zsófia: Eléggé mozgalmas és sikeres évet zárt a Kincsem Óvoda. Külső szakértő is véleményt 
formált. Sikerült a kollégáimat olyan képzésben részesíteni, ami 2 évente kötelező, de az állam nem 
fizeti. Szerencsére az óvoda ki tudta gazdálkodni. Pedagógushiányban küzdött az óvoda. Minden 
csoportban 30-asok a létszámok. 9 sajátos nevelésű gyermek van. Szeretném kérni, hogy támogassák a 
kérelmemet, hogy még két pedagógiai asszisztenst alkalmazhassunk. A magas gyereklétszám 
szükségessé teszi. Köszönöm a bizottság eddigi támogatását.  
 
Kis-Simon László: A beszámolót bármennyire igyekeztem is tökéletesnek találtam. Gratulálok az 
óvodavezetőnek. Mindkét óvodában volt tankerületi látogatás és kiválónak minősítette a tanfelügyelet. 
El kell gondolkodnunk, mint szakmai bizottság, hogy az óvoda teljesítményét legalább egy elismerő 
nyilatkozattal honoráljuk. A Kincsem óvodában a számvevőszék is tökéletes minősítést adott. A 
kihasználtság 72%-on van, ez azt jelenti, hogy van helyünk, csak megfelelő szakembereket kell 
találnunk hozzá. Kiváló szakemberek idevonzásához jó lenne, ha önkormányzati lakásokat fel tudnánk 
ajánlani. Ez egy hatalmas dokumentáció, amit kaptunk, de a beszámoló rövidített változata is elég a 
bizottságnak.  
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A bizottság tagjai 5 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

35/2018. (IX. 19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott 
hatáskörben ügy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda 2017/18-es neveléséi évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   

4.) Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2017/2018-as tanévéről 
 

Karaszek Ernőné: Az óvodának feszített a létszáma. Egy hónapon belül intézményvezetői és 
tanfelügyeleti vizsgálat is volt. Év végére a létszám eléri a 410 főt. A fenntartó él a 20%-os 
létszámemeléssel, de gondolják meg, hogy ez mivel jár. Van olyan gyerek, akinek már két BNO kódja 
van. Jelenleg az asszisztensek is fizikai veszélynek vannak kitéve sajátos nevelési igényű gyermek 
miatt. Egyetlen szoba éri el a 40 nm-et, a többi kisebb. 30 főt nem tudunk elhelyezni ekkora 
csoportszobákban. Elégedett vagyok a tanfelügyeleti vizsgálat eredményével. Magas létszámok és 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása mellett a tehetséggondozásnak nehéz megfelelni. Vezető 
helyettes is óvónőként dolgozik, ezért többet vállalok magamra. Nem kap elég hangsúlyt a 
pedagógusok elismerése. Pénzgazdálkodásunk nincs, így ebben kicsit gyengék vagyunk. Úgy érzem, 
az intézményi létszám tekintetében valami megoldást kell találnunk. Túlterheltek a kollégák. Egyre 
több a konfrontáció, a szakmai és a szülők közötti egyaránt.  
 
Kis-Simon László: Az óvodában nem szolgáltatnak, hanem nevelnek. A szülőben tudatosítani kellene, 
hogy bízzon a pedagógusokban. Nagy gond, hogy az állam hosszú évekig nem állt a nevelési 
intézmények mellé. A szülőknek ma már mindenhez joga van. A tehetséggondozás tekintetében az 
iskola előkészítő foglalkozás lényegében tehetséggondozás. 
 
Szőke Zsófia: Mély tiszteletem a munka iránt, amit végeztetek. Teljesen egyetértek a felvetéssel, hogy 
a szülők egyre többet várnak el. Arra kérem a bizottságot, hogy a problémákat és felvetéseket vegyék 
komolyan.  
 
Karaszek Ernőné: Ezúton is szeretném meghívni egy látogatásra a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-
testületet a Fácán épületünkbe, melyhez fogunk küldeni meghívót. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

36/2018. (IX. 19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott 
hatáskörben ügy dönt, hogy a Gödi Kastély Óvoda 2017/18-es neveléséi évről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 



37 
 

Szőke Zsófi: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a legutóbbi ülés után meglátogattam a 
csoportot és a szülők véleményét egy kérdőívben kérdeztem meg. El kell mondanom, hogy nagyon 
örülnek az óvó bácsinak, és ami a legfontosabb, hogy a gyerekek is örülnek, és jól érzik magukat.  
 

5.) Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további biztosítása  
 
Dr. Nagy Atilla aljegyző ismerteti az előterjesztést és kérdezi Somkereki Edit gyógy testnevelőt, hogy 
óraszámnövelésre van-e lehetőség? 
 
Somkereki Edit: Szeretném megköszönni a támogatást, az eszközfejlesztést és az óvodavezetők 
segítségét, amit a munkámhoz nyújtanak. Most kicsit nehezebb lesz az óvoda átépítése során, de 
próbáljuk megoldani. Maximum 1 órát tudok még vállalni. 
 
Karaszek Ernőné: Nem tud összevonni, mivel minden épületben külön kell menni. Több foglalkozásra 
lenne szükség a felmérések alapján. 
 
Kis-Simon László: Jellemző, hogy a nagycsoportos gyerekek 20%-nak a mozgásával probléma van. 
Olvastam olyan felmérést, ha lenne sorköteleles katonaság, akkor a fiatalok 40%-át nem lehetne 
besorolni. Javaslom, járuljunk hozzá az óraszámemeléshez. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

37/2018. (IX. 19.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. szeptember 1. és 
2019. május 31. napja közötti, illetve 2019. szeptember 1. és 2020. május 31. napja közötti 
időszakban önként vállalt önkormányzati feladatként az óvodai gyógytestnevelést helyettesítő 
preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna ellátást biztosít a gödi óvodás gyermekeknek 
egészségük megóvása érdekében. 
 
Forrás: 2018. évi költségvetési rendeletben a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére 
576.000.-Ft, 2019. évi költségvetési rendeletben a jövőben betervezendő 1.196.000.-Ft. A 2020. év 
január-május időszakra vonatkozó esetleges további ellátásról a 2020-as költségvetési tervezési 
időszakban kell döntést hozni. 
 
A feladat 8 órás ellátását Somkereki Edit gyógytestnevelő tanár vállalkozótól rendeli havonta 36 
alkalommal. 
 
Kiköti, hogy az önként vállat feladat ellátása eredményességének értékelése és a remélt 
folytatása végett minden nevelési évben június végéig a megbízott szakmai beszámolót nyújtson 
be a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság részére. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen. 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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Lenkei György távozik. 

 
 

6.) R. J. E. egyedi kérelme 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről. 
 

7.) Egyebek 
 
Szőke Zsófia: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot a Nemzeti Pedagógus Kar 2019-től 
érvényes irányelveiről, melynek megfelelően eszköz felülvizsgálat várható. 2019-től növekedni fog az 
óvodaműködtetési támogatás. Ezt a többletet eszközfejlesztésre kell fordítani. A pedagógus programot 
is felül kell vizsgálni.  
 
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 

 


