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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. február 5-i 

ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:          jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  KOB rendes ülése 
 
 
Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta.  Ismertette a tervezett napirendi pontokat. Tájékoztatta a bizottságot, hogy 
több támogatási kérelem is érkezett. Javasolta, hogy ezeket a kérelmeket későbbi ülésen tárgyalják.  
 
Mikesy György: a februári ülés időpontját későbbre kellett volna tenni.  
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint vannak olyan beadványok, melyek befolyásolhatják a 
költségvetési keretüket.  
 
Sellyei Noémi: szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság  6  igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Intézmények maximális csoportlétszáma 
 Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
 
2./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
     alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ Tájékoztató a művészetoktatás minősítéséről 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
4./ Búzaszem Általános Iskola - önkormányzati támogatás kérése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
5./ Rovásírásos táblaterv véleményezése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
6./ József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok szakmai    
     elbírálása       
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
7./ Egyebek 
7. 1 Nógrádi Gergely előterjesztései 

- bizottsági keret megemelése 
- intézményvezetők jutalmazása 
 

7. 2 Dr. Kármán Gábor: minőségirányítás elfogadása 
 
7. 3 Szabó Zsófia előterjesztései:  

- támogatási kérelem 
- óvoda nyári zárása 

 
7. 5 Szentgáliné Erőss Márta: költségvetéssel kapcsolatos hozzászólása 
 
Mikesy György: kérte a bizottsági elnököt, hogy tervezze meg az éves üléstervet.  
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Intézmények maximális csoportlétszáma 
Dr. Kármán Gábor osztályvezető: ismertette az előterjesztést. 2008. január elsejétől megváltoztak a 
jogszabályok, ezért szükséges a határozati javaslat elfogadása. Kérte, hogy az eredeti előterjesztést 
az alábbi mondattal egészítsék ki:  … felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy … A 
csoportlétszámnál a 120 %-ot nem szabad túllépni, mert akkor a teljes normatíva megvonásra kerül.  
 
Nógrádi Gergely: a városvezetésnek egy koncepciót kellene készíteni a gyermeklétszámok és 
intézményi elhelyezésekkel kapcsolatban. A probléma adott, és nem lehetséges a létszámot tovább 
duzzasztani.  
 
Sellyei Noémi: az óvodavezetők is jelezték ezt a problémát. Megoldásnak az új óvoda építését tartja 
elfogadhatónak, de iskolabővítésre is szükség van. 
 
Mikesy György: hiába beszélnek a koncepciókról, az iskolák falai tovább nem tágíthatók. Erőteljesen 
kell támogatni a Búzaszem Iskolát, vagy más magánkezdeményezést, így nem esnek el a 
normatívától. A következő napirend is ehhez kapcsolódik. 
 
Barkóczi Gábor: van-e olyan intézmény, melyben előfordulhat a normatíva elvesztése a maximális 
csoportlétszám túllépése miatt? Van-e olyan gyermek, akit ezért utasítottak el? 
 
Szabó Zsófia: 2008-tól a sajátos nevelésű gyermekeket is fel kell venni, akik 2-3 szoros normatívával 
számítanak. Az előrejelzések alapján már túljelentkezés van. A statisztikai létszám nem azonos az 
elhelyezési lehetőséggel. A statisztikai létszám alkalmazása pedagógiailag nem lehetséges.  
 
Kis-Simon László megérkezett.  
 
Dr. Bognár László: ez a létszámprobléma le fog csengeni, ezért nem érdemes építeniük. A 
magánkezdeményezéseket támogatni kellene. A Huzella Iskola tetőterét már korábban be kellett volna 
építeni. Az Oázis Lakóparkban épült bölcsőde teljes kapacitással kellene, hogy átvegye a másik 
bölcsődét is, és az így felszabadult épület óvodaként működhetne.  
 
A bizottság  7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2008 (II.5.) KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 
felkéri az oktatási intézményeket, hogy adják meg azon osztályaik (csoportjaik) számát – 

létszámadatokkal együtt - amelyeknél  létszámtúllépés keletkezett, valamint szerezzék be a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. §. (11) bekezdésében foglalt engedélyezési 

eljáráshoz szükséges iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, valamint az iskolai 
diákönkormányzat (írásbeli)  egyetértését. 

 
Felkéri Göd Város Önkormányzat jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 

engedélyezési eljárás megindításához. 
 

Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: közoktatási intézményvezetők  

  Dr. Szinay József jegyző 
 

 
Barkóczi Gábor: javasolta, hogy kérjék fel a Képviselő-testület, rendezze az óvodák és az iskolák 
helyzetét, készítsenek koncepciót a bővítésre.  
 
Mikesy György: megkérdezte, hány sajátos nevelésű gyermek jár iskolába, óvodába. 
 
Szabó Zsófia: jelenleg nem tud pontos létszámot, mert az csak a beiratkozásoknál derül ki.  
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Mikesy György: a megemelt normatívák után ezekre jobban oda kell figyelni. Kérte, hogy írják össze a 
sajátos nevelésű gyermekek létszámát, mert a csoportlétszám meghatározásánál ez számít.  
Bajkó Ildikó igazgatóhelyettes: az iskolák jobb helyzetben vannak, mert az óvodától információt 
kapnak, és tudnak tervezni. Az óvodák csak a beiratkozáskor szembesülnek ezzel. Javasolta, hogy az 
alapító okiratokban szabályozzák, hány fő sajátos nevelésű gyermeket vehetnek fel. A tantermek 
száma kevesebb, mint az osztályok száma, ezért csoportbontásban dolgoznak. Kérte, hogy a 
csoportlétszám meghatározásánál az 1 tanulóra jutó terület alapján számoljanak.  
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy a városvezetés készítsen egy koncepciót, mely alapján évekre előre 
tudnának tervezni. 
 
Dr. Kármán Gábor: nem csak a létszám, hanem a fizikai férőhelyekkel kapcsolatban is gond van. Ez 
már túlmutat a bizottság keretén. A lehetőségeket mélyebben körbe kell járni.  
 
Karaszek Ágnes: valóban fizikai problémák is vannak. A létszámbővítéshez a szülők sem fognak 
hozzájárulni. A 20 fő befogadására alkalmas teremben nem lehet 30 kisgyermeket elhelyezni.  
 
Sellyei Noémi: a maximális csoportlétszámok csak akkor határozhatók meg, ha azt a fizikai határok 
lehetővé teszik.   
 
A bizottság  7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2008. (II. 5.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 
felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

3. sz. mellékletének I. részében meghatározott maximális osztály (csoport) létszámok 
túllépésének kiküszöbölését lehetőség szerint csoportok (osztályok) közötti átszervezéssel 

oldják meg. 
 

Amennyiben a maximális létszám túllépésére kerül sor, azt úgy oldják meg, hogy a törvény 
mellékletében meghatározott maximális létszám 120%-át ne lépjék túl. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: közoktatási intézményvezetők 
              Dr. Szinay József jegyző,  
 

 
Csányi József: 16 évvel ezelőtt is ugyanezek voltak a problémák, jó lenne végre megoldást találni.  
 
Nógrádi Gergely: a célnak megfelelő épületeket lehetne bérelni. A helyi kábeltelevízió, amelyik nincs 
jelen ilyen horderejű ülésen, nem látja el feladatát. Az erre fordított összeget intézményi működetésre, 
fenntartásra kellene felhasználni.  
 
Royal Média képviselője: a helyi TV megbízásából van jelen.  
 
Barkóczi Gábor: javasolta, hogy egy későbbi ülésen tárgyalják a kábeltelevízió működtetését.  
 
 
 
2./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
     alapító okiratának módosítása 
Dr. Bognár László alpolgármester: ismertette az előterjesztést. Gratulált az intézménynek a kiváló 
művészetoktatási minősítéshez.  
 
Szaszovszky Olga: a kiküldött anyag nem egyezik meg az elfogadásra váróval. Az intézmény 
telephelyének címe: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.  
 
Kis-Simon László: stilisztikai hibákat vett észre, javasolta ezek kijavítását.  
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Mikesy György: a most kiosztott anyag nem felel meg a kiküldött anyaggal. A művészetoktatás 
telephelyét meg kell jelölni. Olyan nincs, hogy az igazgató kinevezése határozott időre szól. Meg kell 
jelölni a kinevezés idejét, mely törvényi kötelezettség.  
 
Bajkó Ildikó: az önkormányzat dönt a kinevezés időtartamáról. A törvény magasabb rendű, mint az 
alapító okirat, ezért itt nem szerepelhet a 10 év.  
 
Mikesy György: a pályázat kiírása miatt fontos az időpont meghatározása.  
 
Sellyei Noémi: a pontos időtartamot az alapító okiratba nem lehet beleírni.  
 
Dr. Kármán Gábor: a pályázat kiírója a Képviselő-testület, ezért a kinevezés időtartamát is a testület 
határozhatja meg az alapító okiratban. 
 
Sellyei Noémi: két módosítás hangzott el, az intézmény telephelye, valamint az intézmény 
vezetőjének kinevezési időtartama.  
 
Bajkó Ildikó: az alapító okirat elkészítése az önkormányzat feladata, melyhez segítséget nyújtanak. 
Ennek elkészítése jogszabályokon alapul. A művészetoktatási minősítés kiadással jár, ezért 
szükséges az alapító okiratban a székhely nevének megváltoztatása is.   
 
A bizottság  7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2008. (II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítását.  

 
(Alapító okirat – mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy az igazgató kinevezésének alaptó okiratban történő meghatározását 
később tárgyalják. 
 
A bizottság   6 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2008. (II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
alapító okiratának - az igazgató kinevezésének időtartama miatt  -  szükséges módosítását 

későbbi ülésen tárgyalja.  
 

 
Határidő: folyamatban 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
Mikesy György: segíti a bizottság munkáját, ha most teszi meg az észrevételeit az alapító okirattal 
kapcsolatban. Meghatározni, pontosítani kell az alábbiakat:  

- intézmény gazdálkodási formája, 
- az intézmény jogállása, 
- az iskola költségvetéséből kitűnik, hogy önálló jogi személy, nem a Településellátó Szervezet 

hez tartozik.  
- nem szerepel, hogy részben önálló jogi személy, 
- az intézmény alaptevékenysége alatt a fogyatékos és más fogyatékos tanulók nevelését ki 

kell egészíteni sajátos nevelésű tanulókkal.  
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Csányi József: az anyag két héttel ezelőtt került kiküldésre, utána kellett volna néznie, és az 
észrevételeit ülés előtt elküldeni a bizottság tagjainak.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a következő ülésen tegyék meg észrevételeiket.  
 
 
 
3./ Tájékoztató a művészetoktatás minősítéséről 
Dr. Bognár László alpolgármester: az előző pontban már gratulált az intézménynek a művészetoktatás 
kiváló minősítése elnyeréséhez.  
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
4./ Búzaszem Általános Iskola - önkormányzati támogatás kérése 
Nógrádi Gergely: az iskola a város egyik legértékesebb területét kapta meg, melyhez most 20 mFt-ot 
kér, és ennek a folyamatnak még nincs vége.  A beadványt költségvetéssel, komoly szakmai érvekkel 
kellett volna alátámasztani.  
Í 
Mikesy György: az iskola egyházi iskola, ezért kevesebb állami normatívát kap. A kért támogatás 
megadásával, megduplázásával levenné az önkormányzat válláról a terheket.  
 
Dr. Lázár László igazgató: a tagintézmény egy civil kezdeményezésre indult. Szívesen ad bővebb 
információt az iskoláról. Megköszönte a város eddigi segítségét. A Kolping Szövetség 
magánkezdeményezésre vette szárnyai alá az intézményt, melyhez megkapják az állami, egyházi, 
valamint Kolping Szövetség támogatását. 2006-ban létrehoztak egy művészeti iskolát is. 42 gödi 
diákjuk van, és ez a szám évenként emelkedik.  
 
Nógrádi Gergely: megkérdezte Mikesy György képviselőt, hogy van-e pontos információja az iskola 
költségvetéséről. Az információ a bizottság munkáját segíti. Az induláskor mit gondoltak az iskola 
működtetéséről? A beadvány szerint az önkormányzattól a működéshez folyamatosan támogatást 
fognak kérni. 
 
Dr. Lázár László: magánkezdeményezésként indították az iskolát, melyet közösségi erővel hoztak 
létre, sok-sok családi segítséggel.  
 
Farkas Márton: véleménye szerint a döntéshez több információra van szükség.  
 
Mikesy György: végig kell gondolni azt, hogy elhalasszák-e a döntéshozatalt, mert február 15-ig az 
önkormányzat dönt a költségvetéséről. Elvi döntést kell hozni a támogatás megadásához. Az egyházi, 
állami intézményeknek azonos normatívát kell biztosítani.  
 
Nógrádi Gergely: arról kell dönteni, hogy a Kolping Iskola, vagy önkormányzati intézmény kapjon-e 
támogatást.  
 
Sellyei Noémi: megkérdezte az iskola igazgatóját, hogy a tervek jogerőre emelkedése után mikor 
kezdenék az építkezést.  A terület bérleti joga a Kolping Szövetségé, ezért tudni szeretné, ki kéri a 
támogatást.  
 
Dr. Bognár László: az előző ciklus támogatta a Kolping iskola kialakítását. A legdrágább 
önkormányzati területet éveken keresztül senkinek sem adták, de végül megkapta a Kolping Iskola. 
Most csak 20 mFt-ot, jövőre újabb, magasabb összegű támogatást fognak kérni. A Kolping helyi 
szervezete önerőből meg tudja-e építeni ezt az iskolát? A közel félmilliárd forintos telken van-e reális 
esély az épület megépítésére?  
 
Dr. Lázár László: nyitott keresztény iskola indítását tervezték. Magyar hagyományokra, családi 
értékekre helyezik a hangsúlyt. A Kolping Szövetség fogadta be az iskolájukat, a nagykőrösi iskola 
tagintézményeként működnek. A pedagógia programjuk a nagykőrösi iskolával azonos, ezen belül 
helyi tantervet alkalmaznak. A Kolping Szövetség a fenntartójuk. Az állam 2004-ben megvonta a 
támogatást a Magyar Kolping Szövetségtől. Az egyház létrehozott egy ellenőrző szervezetet, mely 
jelenleg az intézmény fenntartó szervezete, a bérleti jog a Magyar Kolping Szövetségé. Az eredeti 
fenntartó birtokolja a földhasználati jogot. Az állam kötelezte a Magyar Kolping Szövetséget, hogy adja 
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át a vagyonát a  KOSZISZ-nak, ami nem történt meg. A Kolping Szövetség tönkremenetele után nem 
kívántak a szövetség alá tartozni. Véleménye szerint ez az év vízválasztó. Az iskola nem szeretne 
tagintézmény lenni, önállóan kívánnak továbbműködni. Felvették a piaristákkal is a kapcsolatot, de 
olyan alternatíva is felmerült, hogy alapítványi iskolaként működjenek.  
 
Sellyei Noémi: ha kiválnak a Kolping Szövetségtől, kié lesz a terület? A döntés meghozatalához 
szükséges tudni, hogy kit fognak támogatni.  
 
Dr. Lázár László: az önkormányzatnak tárgyalnia kell a Magyar Kolping Szövetséggel. A 
földhasználati jog átadható. 
 
Nógrádi Gergely: ismertette a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság határozatát, melyben a 
magánóvodákba járó gyermekek utáni kiegészítő normatívát nem támogatta. 
 
Sellyei Noémi: a döntéshez rendezni kell a jogi helyzetet.   
 
Barkóczi Gábor: javasolta, hogy a kérelmet vegyék le a napirendről. 
 
A bizottság   6 igen  1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2008. (II. 5.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
levette a napirendi pontok közül a Búzaszem Iskola támogatási kérelmét.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi elnök 

 
 
Mikesy György: kérte, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, hogy ezt az összeget tartalékolják a 
költségvetésben. 
 
Dr. Lázár László: elfogadhatónak tartja a korábbihoz hasonló egyszeri támogatást is. 
 
 
 
5./ Rovásírásos táblaterv véleményezése 
Nógrádi Gergely: lehet-e tudni, milyen kiadással jár a tábla elkészítése.  
 
Dr. Bognár László: az Olajfa Művészházat kérte fel a terv elkészítésére. A költségvetésben 600 eFt-ot 
terveztek erre a célra. 
 
Sellyei Noémi: a legolcsóbb, legegyszerűbb és a legesztétikusabb ajánlatot kell elfogadni, de sajnos 
csak egy terv érkezett.  
 
Nógrádi Gergely: csak a részletes költségvetés leadását követően tudnának dönteni. 
 
Sellyei Noémi: többen is jelezték, hogy a város bevezető útjain Göd helyiségtábla is kihelyezésre 
kerüljön. 
 
Farkas Márton: megoldásként javasolta, hogy a táblán a magyar és a rovásírásos forma is olvasható 
legyen.  
 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület a szakvélemények szerinti rovásírásos feliratot választotta. 
Határozati javaslata, hogy a táblán szerepeljen a Göd felirat magyar nyelven is.  
 
Mikesy György: ez az előterjesztés formailag sem felel meg a testület döntésének. Kérte, hogy vegyék 
le a napirendről.  
 
Sellyei Noémi: ez az egy terv készült. Kérdés, hogy ezt elfogadják-e, azzal a kiegészítéssel, hogy 
magyar nyelvű Göd felirat is szerepeljen rajta. 
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A bizottság   5 igen 1 nem 1 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2008. (II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé   
 a beérkezett rovásírásos terv elfogadását azzal a kiegészítéssel,  

hogy a  város bevezető útjain kihelyezendő táblán a rovásírás mellett  
magyar nyelven is szerepeljen a GÖD feliratnak.  

 
(terv: mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 

 
 
 
Szünet. 
 
 
Barkóczi Gábor elment.  
 
 
6./ József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok szakmai elbírálása  
Sellyei Noémi: megkérdezte a pályázókat, hogy kívánnak-e zárt ülést? 
 
 
6.1 Horváth Gyula pályázó 
Horváth Gyula: kérte a zárt ülés elrendelését.  
 
 
A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.  
 
 
 
6.2 Szabó Imréné pályázó 
Szabó Imréné: nem kérte a zárt ülés elrendelését. 
 
Szabó Imréné: ismertette szakmai önéletrajzát. Pályázatában elsősorban a fejlesztésre helyezte a 
hangsúlyt. Pályázati anyagát prezentációval egészítette ki. A fejlesztés hajtóereje a technikai háttér 
biztosítása, kommunikáció-információ, valamint a mérések. A hivatal beruházási osztályának 
segítségével újabb pályázaton kívánnak indulni. A belső kommunikációjuk jól működik, a külső 
kommunikációjukon kell javítani. A statisztikai adatok – rendezvény,- személyre szóló analitika 
segítené munkájukat, ezek alapján tudnának tervezni. A munkaköröket személyre szabottan, 
mindenkinek szaktudása és rátermettsége alapján határozták meg, hogy mindenki a megfelelő helyen 
legyen. Szükséges a minőségbiztosítási rendszer bevezetése, ezáltal a művelődési házak 
összemérhetőek, a szakminisztérium ez alapján minősít. Másik nagy téma az intézmény 
gazdálkodása. A hatékonyság alapja a korszerű feltételek biztosítása. Bevételként az önkormányzati 
támogatáson kívül saját forrást, pályázati támogatást terveztek, valamint az 1%-kal is számoltak, 
melyhez nem kell alapítványt létrehozni. Szponzori támogatásra is számítanak. Szakmai feladat a 
település kulturális ellátása. Miután kinőtték a művelődési házat, a szabadtéri programok is megoldást 
jelenthetnek. A gyerekeknél elsősorban szabadidős tevékenység, a felnőttekre a praktikus, 
ismeretfejlesztés a jellemző. Hozzá kell járulni az egész életen át tartó tanuláshoz. Célja, hogy a város 
közművelődéséhez hozzájáruljanak.  
 
Farkas Márton: a másik két pályázóhoz képest több ismerettel rendelkezik. Több éven keresztül 
dolgozott az előző igazgatóval. Mi lenne, amit másképp csinálna, mint az előző igazgató? 
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Szabó Imréné: nem lehet egy-két hét alatt megváltoztatni a tevékenységüket. Nem hasonlítható össze 
a két vezetői koncepció. 
 
 
Farkas Márton: mi az elképzelés az Ady Klubbal kapcsolatban? 
 
Szabó Imréné: amit a pályázatban leírt, mind a két épületre vonatkozik. A pályázata 5 éves időszakra 
vonatkozik. Olyan klubot indítana, ami a lakossági igényeknek felel meg. Nagyon nehéz az Ady Klubot 
megfelelően használni, kihasználni. Tavasszal pályázaton kívánnak indulni a felújítására. Ahhoz nyújt 
segítséget, amire igény merül fel.  
 
Farkas Márton: az Ady Klub nagyon kietlen, ott nem valósul meg az önszerveződés. A felsőgödiek 
abszolút kultúramentesek. 
 
Szabó Imréné: az esztétikus környezet kialakítása az első, ezt követően lehet csak a klubot 
megfelelően használni.  
 
Kis-Simon László: véleménye szerint Gödön a fiatal felnőttek szabadidős elfoglaltsága nincs 
megoldva. A fiatalok elsősorban a Billiárd Szalonba, meg a játszóterekre járnak. Szorosabbra kel fűzni 
a kapcsolatot az intézményekkel, egyházakkal, vagy akár az Olajfa Művészházzal. Nem ért egyet 
azzal, hogy a pályázatokat maguk választják ki.  
 
Szabó Imréné: nincs könnyen elnyerhető pályázat. 
 
Nógrádi Gergely: a pályázatában több konkrétumra lett volna szükség. Nem értett egyet azzal, hogy a 
látogatók határozzák meg, milyen klub és szakkör induljon. A prezentáció inkább csak csillog, de nem 
tér ki a konkrétumra. Miben lesz más, mint az eddigi? 
 
Szabó Imréné: véleménye szerint szükség van a látogatói felmérésre. Évekkel ezelőtt, amikor az 
intézményhez jött, már akkor is végzett felmérést. Ennek következtében indult el több kezdeményezés 
is. Pályázata elsősorban egy fejlesztés irány. Két évre előre nem lehet meg meghatározni, hogy 
milyen rendezvények, programokkal számolhatnak. Ehhez először a technikai feltételeket kell 
megteremteni.  
 
Nógrádi Gergely: mindenki tudni szeretné a konkrétumokat. 
 
Szabó Imréné: még a költségvetésüket sem ismerik, ezért pontos tervezést sem tudnak.  
 
Nógrádi Gergely: a teljesítményméréssel mit érnek el? 
 
Szabó Imréné: a mérések a rentábilitás eredményét szolgálják. Ezzel tudják a munkájukat mérni, ki 
hogyan dolgozott, milyen összegű pályázatot nyert, milyen rendezvényeket szervezett. 
 
Nógrádi Gergely: ez nem elégséges, fel kell rázni a várost. Arról szeretett volna olvasni, hogyan hoz 
létre újabb programokat, újabb szerez támogatásokat.  
 
Mikesy György: a városvezetés hozzáállása a művelődési házhoz, kultúrához, megköti a vezető kezét. 
Nem lehet olyan pályázatot készíteni, ami konkrétumokat tartalmaz. Szükséges viszont, hogy milyen 
koncepció alapján kívánja vezetni az intézményt, ami szerepel a pályázatban. A művelődési házat 
kinőtték, nehéz ilyen helyre tervezni. A könyvtár és a művelődési ház is terjeszkedni szeretne. 
 
Szabó Imréné: az önkormányzat dönti el, milyen intézményt működtet. Véleménye szerint a két 
intézménynek külön kell válnia, mindketten kinőtték az épületet.  
 
 
 
6.3 Gáspár Sándor pályázó 
Gáspár Sándor: nem kérte a zárt ülés elrendelését.  
 
Gáspár Sándor: benyújtotta eredeti erkölcsi bizonyítványát. Elmondta, hogy Göd rendkívül gazdag 
kulturális élettel bír, még ha nem is mindig az önkormányzat szerveződésével.  Kitörési pontnak az 
intézményekkel, szereplőkkel való nagyobb összefogást képzeli el.  
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Farkas Márton: mi alapján készítette el a pályázatát? 
 
Gáspár Sándor: személyesen is megtekintette a művelődési házat, járt több szóba jöhető helyszínen. 
Interneten, újságokból is tájékozódott. 
 
Mikesy György: a pályázat kritikát jelent a művelődési ház és az önkormányzat számára is. A 
pályázatban megfogalmazott kérdéseket mi alapján fogalmazta meg? 
 
Gáspár Sándor: több éves szakmai tapasztalata van. A művelődési ház már nem töltheti be a korábbi 
szerepét, tovább kell fejleszteni, a működésbe minden szereplőt be kell vonni.  
 
Nógrádi Gergely: nagyon jónak találta, hogy külső pályázóként megkereste őket. A Képviselő-testület 
olyan vezetőt keres, aki rutinos, autonóm, önműködő.  
 
Mikesy György kiment. 
 
Nógrádi Gergely: a pályázatok elbírálásánál az életszerűbb, a kevésbé papírszerűség fog dönteni.  
 
Mikesy György visszajött.  
 
 
 
A bizottság a döntéshozatalra zárt ülést rendelt el, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
 
Sellyei Noémi: ismertette a pályázókkal a bizottság döntését. A Közművelődési és Oktatási Bizottság 
Szabó Imrénét javasolja kinevezni a József Attila Művelődési Ház igazgatójának. A végső döntést a 
Képviselő-testület hozza meg. A városnak nincs közművelődési koncepciója, ezért ennek 
kidolgozására szakmai konzulenst kérnek fel. Kérte az intézményvezetők közreműködését.  
 
Mikesy György: a bizottság jogszerűen járt el, a művelődési háznak nincs közalkalmazotti tanácsa. 
 
 
7./ Egyebek 
 
7. 1 Nógrádi Gergely: bizottsági keret megemelése 
Nógrádi Gergely: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikesy György: javasolta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság és az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság keretéből vegyenek át. 
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2008( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  

felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a 2008. évi költségvetésben 
2.000.000 Ft-os keretet határozzon meg a bizottság részére. 

 
A megemelt bizottsági keret fedezete:  

Közművelődési és Oktatási Bizottság      1.000.000.-Ft 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságtól      500.000.-Ft 
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságtól      500.000.-Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Pintér György PEKB elnök 
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Nógrádi Gergely: intézményvezetők jutalmazása 
Nógrádi Gergely: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy az intézményvezetők dönthessenek a 
jutalmazás módjáról.  
 
Sellyei Noémi: korábban volt olyan javaslat, hogy az intézményvezetők is választhatók legyenek az Év 
Pedagógusa Díjra. 
 
Bajkó Ildikó: ez a díj pedagógusoknak kell, hogy szóljon, nem pedig az intézményvezetők 
jutalmazásról. 
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy nevesítsék a jutalmazottakat és a jutalom mértékét.  
 
Sellyei Noémi: az adómentesen adható összeg nagysága éves szinten pár ezer forint.  
 
Farkas Márton: a tanárok kaptak-e jutalmat? 
 
Bajkó Ildikó: a pedagógusok minőségi kereset kiegészítést kapnak, ami célfeladathoz kötött. 
Jutalmazási keretük nincs.  
 
Farkas Márton: az intézményvezetői jutalom feszültséget okozhat.  
 
Bajkó Ildikó: az intézményvezetőnek nagy felelőssége van.  
 
Farkas Márton: az iskola feladatát a tantestület végzi, nem az igazgató. Nem csak az igazgatókat, 
hanem a pedagógusokat is jutalmazni kellene. 
 
Nógrádi Gergely elment.  
 
Kis-Simon László: az igazgató kiemelt fizetést kap, bérében benne van a vezetői pótlék. 
Elfogadhatatlan, hogy a vezető kap jutalmat, a dolgozó nem. Javasolta, hogy a költségvetésben erre 
külön keret legyen.  
 
Mikesy György: Pest Megye Önkormányzata jutalmazás tekintetében úgy jár el, hogy a gazdasági 
vezetőt felkéri jutalmazási keret kigazdálkodására.  
 
Dr. Bognár László: egyelőre költségvetési hiánnyal küzdenek. A SAMSUNG fizetni fog, és talán 
eladják a Piarista Iskolát. Az önkormányzatnak egységesen kell kezelnie az intézményeket, de a 
vezetőket az önkormányzat jutalmazza. Javasolta, hogy jelezzék a Képviselő-testület felé igényüket.  
 
Kis-Simon László határozati javaslata: kérjék fel a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy az intézményvezetők munkájuk elismeréseként jutalmat kapjanak, és az intézményvezetők 
keressék meg a lehetőséget a dolgozók jutalmazására.  
 
Mikesy György: az intézményvezetők munkáltatója a polgármester, a bizottság a polgármestert kérheti 
fel, nem a Képviselő-testületet. 
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottság 

felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az intézményvezetők jutalmazásának lehetőségét. 
Az intézményvezetők tegyenek javaslatot a dolgozóik jutalmazásának lehetőségére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
7.2 Dr. Kármán Gábor: minőségirányítás elfogadása 
Dr. Kármán Gábor: a következő ülésen el kell fogadni az intézmények minőségirányítási programjait. 
Az anyag nem kerül kiküldésre, a Polgármesteri Hivatalban lehet megtekinteni.  
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7. 3 Szabó Zsófia előterjesztései:  
Az 1.sz. Óvoda nyári zárása 
Szabó Zsófia óvodavezető: az 1.sz. Óvodát a nyári szünet alatt felújítják. Kérte a bizottságot, hogy 
engedélyezzék a szokásos 2 hét helyett a 3 hét teljes bezárást.  Kérte, hogy a bezárás alatt a gyesen 
lévő szülők július 1. és augusztus 31. között ne vigyék óvodába a gyermekeiket.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

engedélyezi az 1.sz. Óvoda felújítási munkái miatt 
2008. június 30- július 18. közötti nyári szüneti zárását.  

A bizottság kéri az otthon lévő szülőket, hogy  
2008. június 1-től augusztus 31-ig az ne vigyék óvodába a gyermekeiket.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
1.sz. Óvoda támogatási kérelme 
Szabó Zsófia: a két óvoda az egész várost érintő játszóházat kíván létrehozni.  
 
Sellyei Noémi: a bizottság jelen pillanatban nem rendelkezik kerettel. A költségvetés elfogadását 
követően visszatérnek a kérelemre.  
 
Szabó Zsófia: kérte, hogy a bizottság delegáljon az óvodai felvételi bizottságba egy személyt.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy Dr. Bognár László alpolgármestert delegálják.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

az Óvodai Felvételi Bizottságba  
Dr. Bognár László alpolgármestert delegálja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Szabó Zsófia: kérte, hogy az óvodai felvételnél a korábbi rangsorolás alapján járhassanak el. 
 
Szaszovszky Olga: jelezte, hogy a polgármester rangsorolását a bizottság a jogszabályok alapján 
megváltoztatta, a bizottságnak határozata az érvényes.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
megerősíti a  29/2007( V. 8. ) sz. KOB határozatát, mely alapján az  

az óvodai felvételi rangsort az alábbiakban határozza meg:  
 

- gödi iskola-előkészítősök (5 éves korúak)  
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- gödi állandó lakosok gyermekei    

- hátrányos helyzetű családok gyermekei 

- szociálisan rászorult családok gyermekei 

- Nevelek dűlőben lakók gyermekei 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
7. 4 Szentgáliné Erőss Márta: költségvetéssel kapcsolatos hozzászólása 
Szentgáliné Erőss Márta: ismertette az előterjesztést. A városi könyvtár felzárkóztató pályázaton való 
indulásához kérte a bizottság elvi támogatását.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elvi támogatását adja Városi Könyvtár felzárkóztató pályázatához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Szentgáliné Erőss Márta: a bizottság jóváhagyását kérte, a költségvetési többletkiadásokra.  
 
Sellyei Noémi: az előterjesztés a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elé tartozik.  
Tájékoztatta az intézményvezetőket, hogy a jövőben csak azokat az előterjesztéseket tárgyalja a 
bizottság az ülésein, melyek határidőben beérkeznek a Polgármesteri Hivatalhoz. Kérte, hogy az 
anyagokat akár postai, akár elektronikus úton Szaszovszky Olga jegyzőkönyvvezető részére küldjék 
meg.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2008. ( II. 5. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  

tudomásul veszi a Városi Könyvtár költségvetési többletkiadásának indoklását.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Sellyei Noémi            Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 
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