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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. 
november 14-én 08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. 
 
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 5 tag jelen van.  Szőke Zsófia és Lőrincz László jelezte 
távolmaradását, igazoltan vannak távol. Az elnök javasolja a napirendi pontok módosítását, 
mivel dr. Pintér György alpolgármesternek és Kovacsik Tamás bizottsági tagnak egy másik 
megbeszélésen is részt kell vennie. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és 
azok sorrendjét: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Támogatási kérelem 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  
 
2.  Gödi Óvodai csoportok elhelyezése és alapító okiratok módosítása  
     Előterjesztő: dr. Nagy Attila aljegyző 
 
3. Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2017/2018-as tanévéről 
     Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök 

 
4. Egyebek 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Támogatási kérelem  
 
dr. Pintér György ismerteti a Magyar Cserkészszövetség éves cserkész világtalálkozóra 
érkezett kérelmét. 
 
Kovacsik Tamás: Szerintem támogatni kellene a cserkészeket.  
 
Kis-Simon László: Én is támogatnám, nagy visszhangja volt, amikor Magyarországon 
rendezték a találkozót. 
  
Sipos Richárd: Javaslom, hogy a decemberi ülésen újra kerüljön napirendre, addig egyeztetés 
szükséges milyen formában tudjuk támogatni. 
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dr. Pintér György távozik 

 
 
2. Gödi Óvodai csoportok elhelyezése és alapító okiratok módosítása  
 
dr. Nagy Attila: A Kincsem Udvarház átalakítása nem valósul meg, és a gyerekek 
elhelyezését a két óvodán belül oldjuk meg, ezért szükséges az alapító okiratot ennek 
megfelelően módosítani.  
Karaszek Ernőné: Pénteken volt egy megbeszélés jegyző úrnál, ahol fenntartói utasítást 
kaptam, hogy tetőtéri Nevelői szobát átmenetileg, várhatóan 1 évre 
 
dr. Nagy Attila: Minimum 1, de inkább 1,5 évre. 
 
Karaszek Ernőné: várhatóan 1-1,5 évre a Kincsem Óvoda működésére kell átadnom. Amikor 
a Fácán épületet átadták, a szakhatósági hozzájárulásban kikötötték, hogy tűz szakasz határon 
túl gyermek tartósan nem tartózkodhat. Javaslom új szakhatósági állásfoglalás, engedély 
megkérését. A gyermekek ellátásához nem tudok embert átadni. Ez nem tiltakozás, ez tény. 
Plusz 30 gyereket nem tudunk bevállalni, csak ha teljes személyzet is érkezik.  
 
dr. Nagy Attila: Két óvodapedagógus és 1 dajka szükséges, erről a Kincsem óvoda 
gondoskodik.  
 
Karaszek Ernőné: A beruházási osztály kint volt, felhatalmazást kaptam, hogy a szükséges 
eszközöket szerezzem be. Ezt el is kezdtem. December 1-i kezdéshez a tanszergyártók sem 
rendelkeznek raktáron elegendő áruval. Év vége van, nincs szállítási kapacitásuk.  
 
Sipos Richárd: Ezzel együtt el tudod fogadni a helyzetet? 
 
Karaszek Ernőné: Nem lesz helyünk szülői konzultációhoz, megbeszélésekhez. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

42/2018. (XI. 14.) sz. KOSB határozat 
 

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

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 129/2018. 
(VIII.15.) Ök. határozatot annak végrehajthatatlansága miatt visszavonja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző  
   
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

43/2018. (XI. 14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja 
a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi 

Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  
 

1. A költségvetési szerv telephelyei közül törlésre kerül a 2132 Göd, Rákóczi F. u. 
106. szám alatti Sportpálya Telephely és helyére a 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 
23. szám alatti Vendég Telephely kerül. 

 
2. A Vendég Telephely férőhelye 25 fő. A költségvetési Szerv (óvoda) részére 

biztosított ingatlanvagyon elemek közül a Sportpálya Telephelyet kiveszi és 
helyére az Vendég Telephelyet helyezi ingyenes használati jog biztosításával. 

 
3. A Csalogány Telephely férőhelyét 20 fővel megemeli, így az 95 fő lesz. A 

költségvetési szerv teljes férőhelye 340 főre változik. 
 

4. Kéri a Magyar Államkincstárat, mint a költségvetési szervek törzskönyvi 
hatóságát, hogy az Alapító Okirat módosításának rendkívüli időpontját az előre 
nem látható nehézségek okán és az ellátás biztonsága érdekében fogadja el és a 
módosítási kérelmet hagyja jóvá. 

 
E módosítás 2018. december 1. napján lép hatályba. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
 
 
 
3. Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2017/2018-as tanévéről 
 

Bajkó Ildikó: Nagyon nagy pedagógushiány, de sikerült megoldani és jelenleg minden hely 
betöltésre került. Felső tagozaton 16 informatika óra ellátatlan. 1 üres álláshely van. Más 
iskolákhoz képest gyakornokok magas számával meg tudtuk oldani a hiányt. Elkészült a 
hőszigetelése az iskolának, nyílászárók cseréje megtörtént, amit szeretnénk megköszönni. 
Felújításra került a konyha, kifestették a tornatermet, öltözőket. Szép körülmények vannak, 
amiért köszönet az Önkormányzatnak. Tanítónak, tanárnak kevesebb ideje jut egy gyerekre, 
magasak az osztálylétszámok. A kollégák kiváló szakmai munkát végeznek.  
 
Kis-Simon László: Problémát okozott a matematika és idegen nyelv oktatása, ez az 
eredményekben is megmutatkozott. Ez megoldódott? 
 
Bajkó Ildikó: Igen, minőségi váltás következett be. Betöltésre kerültek a pozíciók. 
 
Kis-Simon László: Huzellánál probléma volt az ellátmányi pénz. Ez a Németh Lászlónál is 
így van, vagy van tartalék, amihez hozzá tudtok nyúlni? A Klebelsberg Központ mennyire 
könnyíti a munkát?  
 
Bajkó Ildikó: Ellátmányként minden hónapban 100.000 Ft-ot kaptunk a Dunakeszi 
Tankerülettől. Most ezzel az összeggel nagyobb felújításra nincs lehetőségünk. A Klebelsberg 
Központ minket támogatott. Például bojlereket szerelt be, rengeteg csőtörés volt, kijöttek és 
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megjavították. Szükségünk lenne nagyobb fejlesztésekre, de próbálunk takarékosan 
gazdálkodni.  
 
Sipos Richárd: A Klebelsberg Központtól milyen friss információ van az iskolabővítéssel 
kapcsolatban? 
 
Bajkó Ildikó: Dunakeszi Tankerületi Központnak sincs több információja. Ennek az 
iskolabővítésnek a konzorciumvezetője a Nemzeti Sportközpontok. Közbeszerzés már 
lezárult. Sokkal nagyobb összeggel vállalták az ajánlattevők a feladatot. Kiírják újra a 
közbeszerzést. Országosan a Németh László bővítési igénye a legnagyobb.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

44/2018. (XI. 14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
megköszöni és tudomásul veszi a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2017/2018-as tanévéről szóló tájékoztatót. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
Egyebekben Sipos Richárd KOSB elnök tájékoztatja a bizottságot a Kincsem Óvodában 
felmerült gyógypedagógiai asszisztens álláshely igényről. 
 
 
 
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 

 
 
 
 


