
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. április 8-i 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
Mikesy György nincs jelen. 
 
 
Sellyei Noémi köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Dr. Kármán Gábor az egyebekben a maximális csoportlétszámról szeretne döntést. 
 
Szentgáliné Erőss Márta a könyvtárral kapcsolatban szeretne kérdést felvetni. 
 
A bizottság a napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Támogatási kérelmek elbírálása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi elnök 
 
2./ Dunaparti Nyaralóház újrahasznosítási projektje  
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ Duna-part programajánló füzet 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
4./ Egyebek 
I./ Maximális csoportlétszámtól eltérés 
II. Könyvtárral kapcsolatos kérdések 
III. Művelődési Ház kérelme 
 
 

1. Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a jogszabályi változásokat, amelyek érintik a támogatásokat. A törvény 
hatályba lépése 2008. április 1-e volt. Az ez előtt beérkezett kérelmeket még lehet tárgyalni. A 
következő bizottság előtt a kérelmezők fognak kapni egy tájékoztatást, ami alapján be lehet nyújtani 
a kérelmeket. 
 
Sellyei Noémi kéri, hogy a támogatási kérelmekben jelöljenek meg összeget. A jövőben 
figyelemmel fogják kísérni a támogatások felhasználását. 
 
Farkas Márton kérdése, hogy mennyi az a pénz, ami rendelkezésre áll? 
 
Sellyei Noémi maradt az 1 millió Ft-os bizottsági keret. 
 
Farkas Márton szerint tartalékolni kell a nyárra is, mert lehet rendkívüli esemény. 
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I./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány kérelme 
 
Pőcze Norbert kuratóriumi tag elmondja, hogy tavaly már lebonyolították a gyereknapot és az őszi 
szüreti fesztivált, és idén szeretnék azokat folytatni. Mind a két rendezvény bekerülési költsége 1 
milliós nagyságrendet takar. Tavaly 200 eFt-ot kaptak a gyereknapra az önkormányzattól. 
 
Barkóczi Gábor szerint a bizottság funkciója a kultúrához és az oktatáshoz kapcsolódik. Véleménye 
szerint van olyan bizottság, amihez a Közbiztonságért Alapítvány szorosabban kapcsolódik. 
Kérdése, hogy minden bizottságtól kérhetnek a kérelmezők támogatást? Van, aki ezt koordinálja? 
 
Dr. Bognár László elmondja, a Sportbizottság ülésén úgy döntöttek, hogy csak olyannak adnak, aki 
máshol nem kapott még támogatást.  
 
Kis-Simon László kérdése, nem lehet a költségvetésbe betervezni a hagyományos rendezvényeket?  
 
Dr. Bognár László szerint a civilek későn adják be a kérelmeket, ezért nem kerül be a 
költségvetésbe.  
 
Kis-Simon László szerint a könyvtár támogatását már eleve a költségvetésbe kéne szerepeltetni. 
 
Szentgáliné Erőss Márta elmondja, hogy ezt az összeget nem lehet betervezni a költségvetésbe. 
 
Pőcze Norbert szerint a városi költségvetésbe nincs olyan összeg, amit a rendezvényekre lehet 
fordítani. Az oktatási bizottsághoz azért adták be a kérelmet, mert a rendezvényeknek van kulturális 
része is.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, Pőcze úr adna úgy valakinek támogatást, hogy nem tudja mire? 
 
Pőcze Norbert a tavalyi évben beadták a rendezvények költségvetését és az elszámolásuk is 
megtörtént.  
 
Farkas Márton javasolja, a bizottság döntse el, hogy különválasszák-e azokat a kérelmeket, akik 
csak ehhez a bizottsághoz adták be a kérelmet. 
 
Sellyei Noémi azt szeretné elérni, hogy a támogatás nyomonkövethető legyen. Ahhoz, hogy egy 
kérelmet csak egy bizottság támogathasson, arról döntést kell hozni. 
 
Nógrádi Gergely szerint előre is tudni kellene, hogy mire adják a pénzt. Azt kéri, azt is vegyék 
figyelembe, hogy mennyire kidolgozott a kérelem. 
 
Sellyei Noémi szerint a keretszerződés ezeket a felvetéseket is tartalmazni fogja majd. 
 
Barkóczi Gábor szerint előnybe kell részesíteni azokat, akik funkcionálisan a bizottsághoz 
tartoznak, vagy olyan rendezvényeket valósítanak meg, amelyek segítik a bizottság munkáját. 
Amennyiben marad a bizottsági keretből, akkor a többi városi rendezvényt szervező kérelmező is 
kaphasson támogatást. Véleménye szerint az alapítvány azért lett létrehozva, hogy valamennyire 
tehermentesítse az önkormányzatot.  
 
Pőcze Norbert szerit a rendezvények megszervezése beletartozik a fejlesztésbe. Az Alapítványnak 
az a célja, hogy külső forrásokat vonjon be a fejlesztésekbe.  
 
Szentgáliné Erőss Márta kérdése, hogy egyenként mennek végig a kérelmeken? 
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Sellyei Noémi elmondja, egyenként. Kérdése, hogy támogatják az alapítvány kérelmét? 
 
A bizottság 4igen, 2 tartózkodással elviekben támogatja az alapítvány kérelmét, de kéri, hogy 
pontos költségvetést nyújtson be, megjelölve a támogatásként igényelt összeget is. 
 

30/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Elviekben támogatja a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány kérelmét, de kéri, 
hogy pontos költségvetést nyújtsanak be, megjelölve a támogatásként igényelt összeget is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

II./ I. sz. Óvoda kérelme 
 
Szabó Zsófia elmondja, hogy a két óvoda közösen kérte a támogatást. A rendezvény sikeres volt, 
sokan vettek részt rajta. 
 
A bizottság az I. sz. óvoda kérelmét egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja. 
 

31/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Az I. sz. Óvoda a Közös szakmai nyílt nap – húsvéti játszóház rendezvényét 15.000 Ft-tal 
támogatja. 
Fedezet: a bizottság kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

III./ Gaude Kórus kérelme 
 
Sellyei Noémi elmondja, a Gaude kórus kérelménél sem szerepel összeg. Mennyi támogatást 
kérnének a bizottságtól? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Monthey-i vendégszereplés útiköltségéhez kér a kórus 
támogatást. 
 
Nógrádi Gergely javasolja, hogy ezt a kérelmet hagyják a végére, mert akkor látják mekkora összeg 
marad. 
 
Gaude Kórus képviselője elmondja, az utazási költség kb. 1 millió Ft-ba kerülnek. A kórus részére 
eléggé megterhelő lenne a teljes útiköltség kifizetése. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a civil tanács és a polgármester is támogatni fogja az utazást. 
 
Farkas Márton kérdése, hogy mennyi az egyéni hozzájárulás? 
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Csányi József javasolja, hogy 100 eFt-ot adjon a bizottság támogatásként. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

32/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Gödi Gaude Kórus Monthey-i vendégszereplésének útiköltségéhez 100.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

IV./ Napos Oldal Nyugdíjas Klub kérelme 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy a következő kérelmező a Napos Oldal Nyugdíjas Klub.  
 
A bizottság a kérelmet 6 igen szavazattal elfogadja. 
 

33/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 2008. évi működéséhez 125.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

V./ Németh László Általános Iskola kérelme 
 
Sellyei Noémi elmondja, a következő kérelem a Németh László Általános Iskola 100 éves 
évfordulójára kért támogatás. 
 
Barkóczi Gábor egyetért a támogatással. 
 
Kis-Simon László szerint egy ilyen rendezvény támogatása erősíti a kollektívát is. 
 
Lukács Istvánné elmondja, sok szponzort szerez a rendezvényekre, a felújításra, ennél többet már 
nem tud. 200 eFt-ot kér támogatásként. 
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy melyik színpadot bérlik? 
 
Lukács Istvánné elmondja, hogy egy nagyobb színpadot hoznak, mert az önkormányzati kicsi és 
nem megfelelő ahhoz, hogy a gyerekek fellépjenek. 
 
A bizottság a kérelmet 6 igen szavazattal támogatja. 
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34/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Oktatási Intézmény 100 éves évfordulójának 
rendezvényeit 200.000 Ft-tal támogatja. 
Fedezete: a bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

VI./ Drums ütőegyüttes kérelme 
 
Stefán Tibor ismerteti az együttes eddigi eredményeit. Hosszú távú kulturális fesztivált szeretnének 
létrehozni.  
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy kapcsolatba léptek már a városban működő többi egyesülettel? 
 
Stefán Tibor elmondja, hogy több egyesülettel és a művelődési házzal is egyeztettek. 
 
Farkas Márton kérdése, hogy mekkora összeget kérnek? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy 450 eFt a rendezvény teljes költsége. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, milyen programokat takar a fesztivál? 
 
Stefán Tibor elmondja, hogy két külföldi és négy magyar egyesület és szervezet érkezne a 
fesztiválra. Lesz képzőművészeti és fotókiállítás is.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, ameddig nincs pontos tervezet, addig nem tudja támogatni a 
rendezvényt. Most csak elvileg és erkölcsileg tudja fesztivált támogatni. 
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy mikorra tervezik a fesztivált? 
 
Stefán Tibor elmondja, hogy június 14. A szponzorok és a támogatók megvannak.  
 
Sellyei Noémi kéri, hogy pontos költségvetést adjanak le. 
 
Dr. Bognár László kéri, hogy egyeztessenek a civil szervezetekkel.  
 
Farkas Márton javasolja, amikor lesz egy konkrét terv, akkor visszatérnek a kérelemre, most 
halasszák el a döntést. 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy amennyiben nem jön össze a pénz, akkor egy másik rendezvény 
mellé kell odaállni.  
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy mennyit igényelnének a bizottságtól? 
 
Stefán Tibor elmondja, 100-150 eF-ot. 
 
A bizottság a későbbi döntést egyhangúan elfogadja. 
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35/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Drums Ütőhangszeres Együttes kérelmében a pontos költségvetés ismeretében, később kíván 
dönteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

VII./ Városi Könyvtár kérelme 
 
Barkóczi Gábor kimegy. 
 
Szentgáliné Erőss Márta elmondja, minden évben benyújtják ezt a pályázatot és az önrész 
kétszeresét kapják meg támogatásként.  
 
Csányi József javasolja, hogy 100 eFt-ot adjanak. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen egyhangú szavazással elfogadja. 
 

36/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Városi Könyvtár felzárkóztató pályázatához  100.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezet: a bizottság kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

VIII./ Belépés családostul sportprogram támogatási kérelme 
 
Farkas Márton egyetért a 100 eFt-os bizottsági támogatással. 
 
Barkóczi Gábor visszajön. 
 
Wágner László szerint át kell gondolni a támogatás szigorítását, mert abban az esetben nem tudják a 
szükséges összeszedni a rendezvényekhez. 
 
Sellyei Noémi szerint ez azokra vonatkozna, akik mindenkitől kérnek, és nem arra fordítják a kapott 
támogatást, amire azt a bizottságok szánják.  
 
A bizottság a kérelmet 6 igen szavazással elfogadja. 
 

37/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Wagner László Belépés családostul 2008. évi programjához 100.000 Ft támogatást nyújt. 
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Fedezete: a bizottság kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

IX./ Oázis majális támogatása 
 
Sellyei Noémi elmondja, azt kérték, hogy a közterület-foglalási díjat ne kelljen kifizetniük.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mekkora ez az összeg? 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy pontosan nem tudja az összeget. 
 
Csányi József szerint ebben az időszakban sok rendezvény van és ezért a többi rendezvényt 
akadályozni fogja.  
 
 

X./ Madarak és fák napja 
 
Nagy Gábor elmondja, hogy a kért összeget pólók készítésére használnák fel, ami kb. 220 eFt.  
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy a május 10-i hétvége pünkösd. 
 
Csányi József javasolja, hogy 50 eFt-os támogatást adjanak.  
 
A bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal támogatja. 
 

38/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Nagy Gábor kérelmére a Madarak és Fák Napja rendezvényhez 50.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

XI./ Kastély Központi Óvoda kérelme 
 
A bizottság a kérelmet 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadja. 
 

39/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A Kastély Központi Óvoda Családi Gyermeknap rendezvényéhez 50.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
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2. Dunaparti Nyaralóházak újrahasznosítási projektje 

Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az üdülő területén lévő tornyos házról 
lenne szó. Polgármester azt kérte, mondják el, hogy mikor lenne a felújítás? Az önkormányzat kb. 
100 eFt-tal tudná támogatni a projektet. 
 
Sellyei Noémi kérdése, hogy 1,5 év után már nem lesz az önkormányzat birtokába az üdülő? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy még bizonytalan a sorsa. 
 
Borbély Gusztáv ismerteti az elképzeléseit.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy az igényt már beadta az önkormányzat az üdülőre, de választ 
még nem kaptak. 
 
Csányi József szerint támogassák a kérelmet. 
 
Dr. Nagy Atilla szerint amennyiben át is adják az üdülőt, valószínűleg célhoz kötötten adják át. 
Amennyiben alá tudják támasztani, hogy a jövőben is kulturális célra használják akkor nagyobb 
lehet az esélye az átadásnak. 
 
Borbély Gusztáv ismerteti az alkotóház működésének feltételeit és az elképzeléseket.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy amennyiben valaki eljön az alkotóházba, az fizet az itt 
tartózkodásért? 
 
Borbély Gusztáv elmondja, hogy ez még kidolgozandó kérdés.  
 
Nógrádi Gergely szerint még kidolgozatlan a terv. Pontosabb információkra lenne szüksége ahhoz, 
hogy dönteni tudjon.  
 
Dr. Bognár László szerint a TESZ-el is egyeztetni kell.  
 
Nógrádi Gergely szerint korán jött a bizottság elé a kérelem, hiszen még nem történtek meg a 
szükséges egyeztetések. Javasolja, hogy jelöljenek ki valakit, aki segít az egyeztetésekben.  
 
Farkas Márton kérdése, most csak elvi támogatásra van szükség? 
 
Borbély Gusztáv elmondja, hogy igen. 
 
Farkas Márton szerint fontos az önkormányzati támogatás kérdése is.  
 
Nógrádi Gergely elmegy. 
 
A bizottság elviekben 5 igen szavazattal támogatja a művésztelep létrehozását. 
 

40/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
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Elviekben támogatja a művésztelep létrehozását a Dunapart-nyaralóházak területén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a jogszabályi háttérnek is utána kell nézni.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy először az ingatlan tulajdonosát is meg kell kérdezni, hogy van-e 
ellenvetése az elképzelésekkel szemben. 
 
Sellyei Noémi javasolja, kérjék fel Bognár urat, hogy hívja össze a megbeszélést. 
 
 
 
3./ Dunapart programajánló füzet 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint a kért összeget nem éri meg 
kifizetni. Javasolja, hogy a megállapodást is mondják fel.  
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

41/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Javasolja, a Média Plus Reklámstúdió Bt-vel 2005. január 2-án kötött, 2013/2005 iktatószámú 
megállapodás felmondását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
4./ Egyebek 
I./ Maximális csoportlétszámtól eltérés 
 
Dr. Kármán Gábor ismerteti az előterjesztést. A KOB-nak javasolni kell az eljárás 
kezdeményezését. Egyúttal javasolja, hogy ismételten terjesszék azt az SZMSZ módosítást a 
testület elé, ami a KOB feladat-és hatáskörét módosítja.  
 
Sellyei Noémi javasolja, hogy a kiegészítésekkel együtt ismét terjesszék be az ÜJKB elé az SZMSZ 
módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 
Dr. Kármán Gábor javasolja, hogy az ÜJKB jogi szempontból vizsgálja meg az SZMSZ-t, 
különösen a pályázatok kiírását. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

42/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
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Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a KOB feladat és hatáskörére 
vonatkozó SZMSZ módosítási javaslatot jogi szempontból vizsgálja át, különös tekintettel a 
pályázatok kiírására. 
 
Határidő: 2008. május 30. 
Felelős: Dr. Kármán Gábor ig. ov. 
 
 
Dr. Kármán Gábor ismerteti a maximális csoportlétszámra vonatkozó határozati javaslatot.  
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

43/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
Javasolja, hogy nyújtsanak be kérelmet az Oktatási Hivatal felé, a gödi közoktatási intézményekben a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének I. részében meghatározott maximális 
osztály (csoport) létszámok túllépésének engedélyezésére a 2007/2008 tanévben az alábbi bontásban: 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola számára 8 osztály 
1. sz. Óvoda számára 5 csoport  
Kastély Központi óvoda számára 8 csoport  
tekintetében. 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedélyezési 
eljárás megindításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
II. Könyvtárral kapcsolatos kérdések 
 
Szentgáliné Erőss Márta javasolja, hogy legyen egy kulturális koordinátor. Felmerült, hogy a 
könyvtár nevet szeretne választani. Bejelenti, hogy megalakult a Gödi Helytörténeti 
Múzeumbarátok Köre és már két ülésük volt. Ebbe a baráti körbe tudna csatlakozni a művésztelep 
is.  
 
Dr. Bognár László reméli, hogy a későbbiekben valamilyen épületet tudnak majd biztosítani a 
helytörténeti gyűjtemény számára.  
 
 
III. Művelődési Ház kérelme 
 
Szabó Imréné elmondja, hogy az alkotótáborra és a nyáresti utcabálra kértek támogatást. Ebben az 
évben lesz 15 éves az alkotótábor és 5 éves a népművészeti alkotótábor. A költség 945 eFt. Ez a 
rendezvény már nem fér bele a költségvetésükbe, ezért kértek 150 eFt-os támogatást.  
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy 740 Ft-ot már elosztottak és 120 eFt az oktatási intézmények 
támogatása. 
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Dr. Bognár László felajánlja, hogy 50 eFt-os támogatást tud szerezni a rendezvényekre. 
 
Csányi József javasolja, hogy 100 eFt-ot adjanak a Művelődési Háznak és a fennmaradó összeget 
adják oda az oktatási intézményeknek.  
 
Farkas Márton javasolja, hogy adjanak 50 eFt-ot.  
 
Kis-Simon László szerint a támogatandók köre szélesedik, és ahhoz kevés az 1 milliós keret.  
 
Csányi József kérdése, hogy kik támogatják az utcabált?  
 
Szabó Imréné ismerteti a támogatókat és a fellépőket.  
 
100 eFt-ot a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadja. 
 

44/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A József Attila Művelődési Ház nyári képzőművészeti alkotótáborához és nyár esti utcabáljához 
100.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Az oktatási intézmények 30-30 Ft-os támogatását egyhangúan elfogadja a bizottság. 
 

45/2008.(IV. 8. ) sz. KOB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
A városi oktatási intézmények számára 30.000 – 30.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezete: a bizottság saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy a márciusi testületi döntés eredményeként fel fognak kérni egy 
szakértőt, aki megvizsgálja a Pedagógiai Szakszolgálat működését. Szegedi Sándor 
alpolgármesterrel felkeresték a tehetséggondozó iskolát. Az anyagát tájékoztatás jelleggel át fogja 
adni. Csütörtökön a létszámproblémákról lesz egyeztető megbeszélés. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Sellyei Noémi megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 

Sellyei Noémi      Jónásné Héder Hedvig 
            elnök             jkv. vezető 
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