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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. május 6-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, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság  4 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Támogatási kérelmek 

1.sz. Óvoda  támogatási kérelme  
Drums Kulturális Fesztivál megrendezése 

 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
2./ Ajánlat a János Vitéz Daljáték előadására  
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ Tájékoztató az óvodai létszámgondokról 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
4./ Egyebek 
Szabó Zsófia: óvodai létszámproblémák 
Sellyei Noémi: korábbi bizottsági határozatok módosítása 
Szentgáliné Erőss Márta: napirend előtti hozzászólása 
Sellyei Noémi: Művelődési Házzal kapcsolatos hozzászólása 
 
 
Szentgáliné Erőss Márta: a könyvtár szeretne a szokásos 4 hét helyett 6 hétre bezárni. Nem volt még 
leltár, illetve revízió, ezért szükségük van a hosszabb leállásra.  
 
Nógrádi Gergely: valóban indokolt a kérés. Kérte, hogy a lakosság megfelelően, és időben legyen 
tájékoztatva. 
 
Szentgáliné Erőss Márta: július 1-től augusztus 15-ig lennének zárva. 
 
A bizottság tudomásul vette a bejelentést. 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Támogatási kérelmek 
1.1   Az 1.sz. Óvoda  támogatási kérelme  
 
Szabó Zsófia: ismertette az előterjesztést. A rendezvénynek immár komoly hagyománya van. Az 5 
éves évforduló, és a közel 2000 ember, aki ezen a rendezvényen megfordul, indokolja a kérelmüket.   
 
Kis-Simon László: van-e a bizottságnak elegendő kerete a támogatásra? 
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Mikesy György megérkezett.  
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy a többi támogatást igénylő acceptálja, hogy a bizottság saját gyermek- 
és közintézményeit a támogatja, és az elszámolást más rendszerben kérik tőlük számon. 
 
Sellyei Noémi: a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pontos 
elszámolást adott a jubileumi rendezvényről, mely a jegyzőkönyv melléklete.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2008.( V. 6.  ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

50.000.-Ft támogatást nyújt az 1.sz. Óvoda részére a 
 Mihály napi vásár megrendezéséhez.  

Fedezet: bizottsági keret 
 

Az összeg a Településellátó Szervezeten keresztül kerül folyósításra.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök  
 
 
 
1.2 Drums Kulturális Fesztivál megrendezése 
Nógrádi Gergely: megszületett egy levelező lista, melyen több fontos észrevételt tehetnek. Ennek 
alapján kérte, hogy a fesztivál megrendezését pontosan, időre lebontva kapják meg.  
 
Stefán Tivadar: a fellépések pontos idejét még nem tudják, a plakátok még nem készültek el. A 
fellépők névsora adott, de a pontos sorrend még szervezés alatt.  
 
Nógrádi Gergely: a bizottsági keretbe belefér-e a támogatás? Van-e értelme a napirendi pont 
tárgyalásának? 
 
Sellyei Noémi: igen, a bizottsági keret maradványát tudják támogatásként biztosítani.  
 
Nógrádi Gergely: tudni szeretné, hogy hol lesz a fesztivál, lesz-e színpad.  
 
Stefán Tivadar: június 14-én lesz a BM üdülő területét. Két színpadon, külső és belső térben fognak 
fellépni. A fellépők a faházakban lesznek elszállásolva, és az ottani étkeztetést veszik igénybe. 
 
Nógrádi Gergely: kérte, amennyiben jövőre is megrendezésre kerül a fesztivál, ilyen pontos 
részletességgel nyújtsák be a támogatási kérelmüket.  
 
Stefán Tivadar: véleménye szerint a beadvány szükséges információkat tartalmazza.  
 
Kis-Simon László: a támogatásokból befolyik-e annyi bevétel, hogy a fesztivál megrendezésre 
kerüljön? 
 
Stefán Tivadar: természetesen, ezek már egyeztetésre kerültek. 
 
Sellyei Noémi: lesz-e belépőjegy? 
 
Stefán Tivadar: nem lesz belépőjegy, mindenki számára ingyenes lesz a program.  
 
Szegedi Sándor: az együttes rendkívüli színvonalas előadást nyújtott tavaly is.   
 
Nógrádi Gergely: nem tudja, hogy honnan fogják a hiányzó bevételt biztosítani. Lesznek-e 
szponzorok? 
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Stefán Tivadar: nem tartotta lényegesnek, hogy mekkora arányú kiadás az étkezés, illetve a 
szálláshely. 
 
Nógrádi Gergely: a legapróbb részletekig lebontott költségvetésre van szükség, de ez az anyag sokkal 
több, mint amit a bizottság idáig kapott.  
 
Dr. Bognár László: polgármester úr ígéretet tett a fesztivál támogatására a saját keretéből. A külföldi 
és vidéki fellépők költségét átvállalhatják, de a helyi fellépők érezzék megtiszteltetésnek a 
lehetőséget, és térítésmentesen lépjenek fel. A polgármester úr 100-120 eFt-ra tett ígéretet.  
 
Kis-Simon László: az elhangzott támogatási ígéret már magasabb összeg, mint az igényelt támogatás. 
Rendeztek-e már ilyen nagyszabású rendezvényt? 
 
Stefán Tivadar: akár kapnak támogatást, akár nem, a rendezvény meg fog valósulni, az utolsó pontig 
le van egyeztetve minden. A Drums Együttes országos elismertségnek örvend, személyesen 30 éve 
foglalkozik ezzel. Külföldön is ismeretek.  
 
Mikesy György: az egésznek akkor van értelme, ha biztos anyagi hátteret teremtenek. Támogatja a 
rendezvényt és örömmel vette a polgármester anyagi támogatását. Megjegyezte, hogy a 
fogyatékosoknak egy ugyanilyen kulturális rendezvény kérelmét elutasítottak. Pontosan a 
Halmozottan Sérültek Szülőszövetségének kérelmét utasították el.  
 
Dr. Bognár László: festmények eladásából 100.000.-Ft támogatást nyújtottak a szövetségnek. A 
faházakat szerették volna kibérelni. A szövetség végül is lemondta a támogatási igényt, és egy másik 
helyszínt vesznek igénybe. A faházak 50 %-os térítési díjáról, és a Zöldfa étterem kedvezményes 
étkeztetési felajánlásáról biztosítottuk őket.   
 
Sellyei Noémi: a bizottságnak 50.000.-Ft kerete van, erről lehet dönteni. 
 
Stefán Tivadar: minden támogatásnak örülnek.  
 
Csányi József: javasolta, hogy támogassák a rendezvényt. A polgármester úr felajánlásával 
kiegészítve, már komolyabb támogatásban részesülnek.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2008.( V. 6.  ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

50.000.-Ft támogatást nyújt az első Gödi DRUMS Kulturális Fesztivál megrendezéséhez.  
 

Az összeget Stefán Tivadar veheti fel elszámolásra a Polgármesteri Hivatal pénztárából. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Sellyei Noémi: az előző bizottsági ülésen szó volt a támogatási szerződésekről. Mi történt ezekkel? 
 
Dr. Nagy Atilla: a szerződés tervezet még kidolgozás alatt van. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság is felkérte ennek kidolgozására. Tudomása szerint a Drums együttes kérelme is április 1-i 
előtt érkezett, ezért nem vonatkozik rájuk a jogszabály változás. 
 
Sellyei Noémi: megkössék-e a szerződéseket a támogatottakkal? 
 
Dr. Nagy Atilla: véleménye szerint célszerű lesz időben közzé tenni a szükséges nyomtatványokat.  
 
Sellyei Noémi: a nyomtatványok kitöltésével a hiányzó adatok, információk kiküszöbölhetők. 
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Dr. Nagy Atilla: ez szorosan összefügg a költségvetéssel, a bizottsági kerettel. A költségvetésben már 
most is szerepelnek rögzített civil támogatások.  
 
Stefán Tivadar: javasolta egy olyan nyomtatvány létrehozását, melynek kitöltésével minden szükséges 
információit megkapnak. 
 
Sellyei Noémi: vállalnák-e  szerződés megkötését? 
 
Stefán Tivadar: igen.  
 
Dr. Bognár László: a szerződések rendben vannak. A többi szervezet is hasonló cipőben jár, de 
mindegyiknél más a probléma. Nem lehet azonos típusú szerződést ráerőltetni a többiekre.  
 
Nógrádi Gergely: a bizottság felelőssége a támogatás elbírálása, melynek határidejét is ők jelölik meg. 
A nyomtatvány elkészítése, határidő megjelölése, a limitált támogatási igény meghatározása a 
bizottság feladata.  
 
Szaszovszky Olga: a bizottság erről már több határozatot hozott. Az éves munkatervben is szerepelt a 
pályázati kiírás.  
 
Kis-Simon László: a könyvtár támogatási kérelmének elbírálásakor már jelezte, hogy az önkormányzat 
költségvetésébe kell terveztetni a pályázati önrészt. A bizottsági keretet más célra kell fordítani. 
 
Dr. Bognár László: az intézményeknek a központi költségvetés felé kell jelezniük az igényüket.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: ezek a pályázati kiírások jövőre is lesznek.  
 
Mikesy György: véleménye szerint az állandó, visszatérő rendezvényekre külön keretet kell biztosítani 
a nagy költségvetésben, nem a bizottsági keretben. A bizottsági keretet kisebb rendezvényekre, 
támogatásokra kellene fordítani.  
 
Nógrádi Gergely: egyetért a javaslattal, de pontosan meg kell határozni, melyek ezek a rendezvények.  
 
Stefán Tivadar: nem szerencsés a pályázható összeget limitálni. 
 
Nógrádi Gergely: nem szeret program és program, intézmény és intézmény között különbséget tenni. 
Nem a bizottsági keretből kellene a Drums Fesztivált támogatni, hanem a központi költségvetésből. A 
városnak át kellene érezni a rendezvény jelentőségét. A várost átfogó, akár országos színtű 
rendezvényeket központilag kellene támogatni.  
 
Szegedi Sándor: már korábban is jelezte, hogy egyfajta városi rendezvénynaptárra van szükség. 
Akkor a támogatás tervezhetővé válik, és nem következhet be, hogy egy adott időpontra több 
rendezvényt is szerveznek, mert így mindegyik rendezvény sikertelenségre van ítélve. A központi 
költségvetéshez képest visszafelé kell az időpontokat számolni. A könyvtár támogatása esetében a 
bizottság lehetetlen helyzetbe kerül. A bizottság keretének jelentős emelésére nincs kilátás. 
Elkerülhető, ha novemberben már jelzik a költségvetési igényt, és akkor tervezhetők a támogatási 
összegek. 
 
Sellyei Noémi: van egy éves rendezvénynaptár, mely nem jelent meg sehol. A megjelentetés elakadt, 
melynek nem tudja az okát.  
 
Dr. Bognár László: az alapítvány tervezte a megjelentetést, de nem volt rá kerete. A bizottságnak 
szintén nincs erre fedezete.  
 
Sellyei Noémi: a honlapon, a Gödi Körképben és a helyi televízióban egy külön programajánlónak 
kellene megjelennie.  
 
Mikesy György: az alpolgármester gazdasági szempontból nézi a támogatási igényeket. Fel kell mérni 
a pályázati lehetőségeket. A hivatal részéről el kellene készíteni a támogatási stratégiát és akkor a 
városi kulturális élet tervezhetőbbé válik.  
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Nógrádi Gergely: kérte, hogy az alpolgármesterek járuljanak közre abban, hogy a bizottság kerete 
magasabb legyen. A bizottsághoz benyújtott támogatási igények folyamatosan emelkednek. Kérte, 
hogy legalább 300-500 eFt-ot kapjon a bizottság. Jelezte azt is, hogy egy programfüzet jelenjen meg. 
A kiadványt szponzorok által kellene megjelentetni. Nyitottnak kell válni a fesztiválokra, 
rendezvényekre. Jövőre ennek a kiadványnak meg kell jelennie, melyet a hivatalnak koordináljon. 
 
Sellyei Noémi: valóban hiányzik Gödön egy olyan ingyenes kiadvány, mely nemcsak a programokat, 
hanem a város ismertetését is tartalmazza.  
 
Nógrádi Gergely: a jövő évi pályázati határidőt időben meg kell határozni. Tudni szeretné, ki állítja 
össze a nyomtatványt? Készíteni kell egy letölthető nyomtatványt és a szerződés mintára valóban 
szükség van.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: a könyvtár költségvetésében két konkrétum szerepel. 
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy kérjék fel az aljegyzőt, készítse elő a szerződést a Drums Együttessel. 
Készítse el a letölthető szerződés mintát június 1-ig, valamint november 15-ig nyújtsák be az 
önkormányzati költségvetési igényüket.  
 
Dr. Nagy Atilla: a támogatási kérelmeket a koncepcióval kell indítani. Elvi támogatás után kellene 
részletes támogatást kidolgozni. A költségvetési tárgyalásig kell beérkeznie a kérelmeknek.  
 
Dr. Bognár László: mindig lesz olyan támogatási igény, mely problémát okozhat a rendszerben.  
 
Nógrádi Gergely: a tiszta játékszabályok esetében a Drums Együttes sem kerülhetett volna hátrányos 
helyzetbe. Ezért van szükség a pontos határidőkre, űrlapokra és a bizottság következetesen 
ragaszkodjon az álláspontjához. Véleménye szerint a támogatásokra csak azok tarthassanak igény, 
akik teljesítik a feltételeket.  
 
Csányi József kiment. 
 
Sellyei Noémi: javasolta, kérjék fel az aljegyzőt a szerződés és a kitölthető űrlap elkészítésére.  
 

1. forduló november 15-ig: támogatási igény jelzése 
2. forduló január 15-ig: részletes kidolgozás 

 
Dr. Nagy Atilla: a koncepció tárgyalásakor még nem tárgyalhatnak pontos összegekről.  
 
Sellyei Noémi: novemberben már tudnák, hogy a bizottsághoz mekkora támogatási igény érkezett. 
 
Csányi József visszajött. 
 
Nógrádi Gergely: nem tartja elfogadhatónak a két időpontot. Miért nem dolgozzák ki a részletes 
támogatási kérelmeket novemberig 15-ig?  
 
Szegedi Sándor: egyetért Nógrádi Gergely képviselő úrral. Az Országgyűlés december 20-ig fogadja 
el a költségvetést.  A novemberi határidő fogadható el, mert ennek alapján dönt az önkormányzat a 
támogatásokról.  
 
Sellyei Noémi: összefoglalta az elhangzott javaslatokat:  
 

Szerződés, pályázati űrlap kidolgozása június 1.  
Megjelentetés:      augusztus 1.  
Pályázatok benyújtása   november 15. 
 

A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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48/2008.( V. 6.  ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

a bizottsági keretből nyújtható támogatások egységes elbírálása érdekében 
az alábbiakról döntött: 

 
Támogatási szerződés, pályázati űrlap kidolgozása 2008. június 1.  
Megjelentetés a médiában:      2008. augusztus 1.  
Pályázatok benyújtásának határideje:  2008. november 15. 

 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök  
      Dr. Nagy Atilla aljegyző 
  
 
Kis-Simon László: a városi programfüzetet plakátként kellene elkészíttetni és kihelyezni a 
közterületen, intézményekben.  
 
Dr. Bognár László: az önkormányzat a programok megvalósítására nem vállalhat felelősséget. A Civil 
Tanács erre nem adta jóváhagyását.  
 
Sellyei Noémi: a problémát ki lehet küszöbölni azzal, hogy a szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartja.  
 
Stefán Tivadar: a beérkezés, vagy a postára adás időpontja a november 15. 
 
Dr. Nagy Atilla: a postára adás időpontja.  
 
Mikesy György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságon tájékoztatást kért arról, hogy a 
bizottságok mire költik az 1mFt-os keretüket.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
2./ Ajánlat a János Vitéz Daljáték előadására  
Dr. Bognár László: a támogatási igények esetében azért nehéz a tervezés, mert a bejelentett civil 
szervezetek közül ebben az évben, már idáig 7 szervezet szűnt meg. Javasolta, hogy daljátékot 
inkább jövőre, a 10 éves évfordulóra szervezzék meg. Pászthy Júlia egy kisebb költségvetésű opera-
és operett estet szervezne.  Berkes János egy nagyobb volumenű előadást szeretne. A két program 
közül csak az utóbbira érkezett írásos javaslat. A Nemeskéri Kúria örülne a rendezvény 
megrendezésének. A 3,5 mFt-os keretükből 500 eFt-ot már elígértek. A hiányzó összegre 
szponzorokat próbálnak találni. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem ellenezte az 
előterjesztést, mert nincs anyagi vonzata a rendezvénynek. Jövőre ez a rendezvény folytatódhatna és 
egy hosszú távú program lehetne.  
Augusztus 20-ára terveznék az előadást, esőnappal tervezve. 
 
Szegedi Sándor: az idei rendezvényhez a vállalkozók részéről vállalják a támogatást. Számos 
rendezvény az időjárásnak van kitéve. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy 
rendezvénysátorra lenne szükség. Ezt a sátort bérbe lehetne adni, hosszabb távon megtérülne a 
befektetés.  
 
Nógrádi Gergely: mint közművelődés szervező, mint volt operaénekes, tapasztalattal bír a témában. 
Ez komoly kiadással jár az önkormányzat részéről. Látott-e költségvetést az alpolgármester? Színpad, 
gázsi, öltöző, mind-mind komoly kiadás. Ezt az összeget egy óvoda éves működtetésre lehetne 
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fordítani. Szükséges van a városnak a rendezvényre, de ebben az esetben is ugyanolyan részletes 
költségvetésre van szükség.  
 
Dr. Bognár László: a színpad, díszlet, tiszteletdíjak, hangtechnika, világítás szerepel a 
költségvetésben, de ezekre valóban nem kapott részletes ajánlatot.  
 
Nógrádi Gergely: a városban nagyobb problémák is vannak. Pontos információk nélkül nem lehet ilyen 
horderejű kérdésben dönteni.  
 
Csányi József: javasolta az elvi támogatás megadását. Ha már elhangzott egy 5mFt-os keret, 
valószínű, hogy ezt alá tudják támasztani.  
 
Nógrádi Gergely: az idő rövidsége miatt mielőbb dönteni kell.  
 
Sellyei Noémi: a városnak ez az összeg más célra is nagyon jól jönne. Javasolta, hogy a következő 
ülésen az alpolgármester úr részletes költségvetéssel támassza alá az igényt.  Javasolta a napirendi 
pont levételét.  
 
 
 
3./ Tájékoztató az óvodai létszámgondokról 
Sellyei Noémi: a létrehozott munkacsoport több ülést tartott ebben a témában. A korábban felmerült 
BM üdülőben lévő romos épület nem megfelelő óvodának. A Jávorka utcai bővítés, vagy egy 
gyorsszerkezetű építmény lehetne ideiglenes megoldás, de 2010-re végleges megoldást kell találni. 
Most 4 csoport elhelyezésére kell megoldást találni. Felmerült a bérlés vagy a vásárlás lehetőség és a 
bölcsőde tetőtere is szóba jött.  A két intézményvezető melyik megoldást preferálja?  
 
Karaszek Ernőné: a Jávorka utcai bővítéssel csak egy csoport elhelyezése válik megoldottá. 
A teniszpálya területe elbírna egy épületet, és a későbbiekben is megoldás lehetne.  
 
Szabó Zsófia: az új bölcsőde tetőterét tartja elfogadhatónak. Az intézményvezetők már többször 
megvizsgálták ezt a lehetőséget. Ez eredetileg is gyermekintézmény. A bölcsődevezető felmérése 
alapján 28-30 gyermek jelezte az óvodai igényt az épületben. Készített egy óvodai tervezői felmérést 
az óvodai csoportok elhelyezésére, helyiség és bérigényekkel. Ez a felmérés pillanatról pillanatra 
növekszik.  Az óvodai felvételi bizottság segítségét is kéri, mert már a kötelező, iskola-előkészítős 
gyermekeket sem tudják felvenni.  
 
Szegedi Sándor: évekkel ezelőtt, a hivatal egyik munkatársa a népesség-nyilvántartással 
együttműködve évenként jelezte, hogy milyen gyermeklétszámmal kell számolni. Az intézményeket 
már korábban is kicsire tervezték, ez okoz most gondot. A mostani feladata a megfelelő ingatlan 
keresése volt. Több terület is szóba jöhet. A Simex területen van egy ingatlan, de ezt a felszámoló 
elvette. A Kóczán utcában van egy félkész ingatlan, melyet eladnának. Az épülethez nagyméretű telek 
tartozik. Nagyon jó lenne, a mellette lévő telek megvásárlása, de ezek tulajdoni helyzete rendezetlen. 
A Gönczy utcában is van egy üres telek, melyet csak bérelni lehetne. Szóba jöhet a bölcsőde 
túloldalán lévő üres, önkormányzati telek, de ez közel van a nagyfeszültségű vezetékhez. A 
Dunamenti Tűzvédelem a légvezetéket hosszútávon földkábellel akarja kiváltani. Praktikusan ez lenne 
a legkedvezőbb. Szintén itt van egy magánterület, ami messzebb van a magasfeszültségtől, és 
majdnem a bölcsőde mellett van. Ez a Phyto Szövetkezeté. Vállalkozók jelentkeztek, hogy 
gyorsszerkezetű házat készítenének, melyhez a területet kérik, és vállalnák az üzemeltetést. Egy 
másik társaság szintén önkormányzati területen építene egy nagyobb volumenű téglaépületet. Szóba 
jöhetne a melegvizű strand melletti terület. A Pólus mellett közvetlen, összefüggő szabad terület nincs. 
A városrehabilitációs pályázat során több ingatlan hasznosítási cseréje is szóba került. A Fácán 
épületét megtoldva, frekventált helyen egy óvodát lehetne kialakítani. A felsőgödi pálya évek óta 
kihasználatlan, teniszpálya, jégpálya, kispálya kerülhetne oda. Az alsógödi pálya területe is szóba 
jöhet, mert a sportegyesület nem tudja fenntartani a területeket. Leggyorsabb megoldás a bölcsőde 
tetőtere lehetne, de mellette tovább kellene lépni. Egy félkész szerkezetű ház kiadásai a befejezéssel 
majdnem azonosak. Véleménye szerint önkormányzati területen kell kialakítani az intézményeket.  
 
Sellyei Noémi: a bölcsőde tetőterében csak 2 csoport fér el. 
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Szegedi Sándor: a Jávorka óvoda értékesítésével a Fácán épületben lehetne kialakítani új óvodát. Ha 
az önkormányzat nem ad, hanem másikat vásárol, annak értéke csak növekedik. A bérlés nem lehet 
megoldás, mert az csak viszi a pénzt. A bölcsőde tetőszerkezete, valamint a szemben lévő telkeken 
félkész szerkezetű óvoda építése megoldás lehet.  
 
Nógrádi Gergely: egy hosszú távú és egy rövid távú megoldásról beszélnek A rövid távú megoldás 
szeptemberre sem jelenthet beköltözhető ingatlant. A Kóczán Mór utcai félkész ingatlan jelenthet 
megoldást.  
 
Szegedi Sándor: a könnyűszerkezetes építés engedélyező hatósága az önkormányzat. Jó esetben 
szeptemberre költözhető épületet adhatnak át.  
 
Nógrádi Gergely: a Kóczán utcánál gondolkodtak-e arról, hogy hitellel vásárolják meg az ingatlant, 
vagy az önkormányzat átvállalná a hitelt, melyet folyamatosan törleszthetne.  
 
Szegedi Sándor: minimális átalakítással 2 csoportot el lehetne helyezni.  
 
Szabó Zsófia: az új bölcsőde tetőterének átalakítása minimális átalakítást igénye. Ehhez a pályáztató 
engedélye szükséges.  A Kóczán Mór utcai ingatlan nem jó óvodának, az ingatlan elrendezése nem 
felel meg a törvényi előírásoknak és az átalakítása komoly kiadást jelenthet.  
 
Szegedi Sándor: valóban, az ingatlan családi háznak épült.  Javasolta, hogy a ma érkező ajánlatot 
várják meg, és annak megfelelően döntsenek.  
 
Kis-Simon László: egy családi ház átalakítása 30 + 40 mFt kiadást jelent. Ez csak 2 csoportnak lenne 
elegendő. Ez csak félmegoldás. Legegyszerűbb a felsőgödi, vagy alsógödi sportpálya, mert a 
közművek is ott vannak. Szeptemberre félkész szerkezetű házat lehetne átadni. 
 
Szabó Zsófia: az óvodák szempontjából tudni kell, hogy tagóvodáról vagy új óvodáról beszélnek-e? A 
feltételek mindkét esetben eltérnek.  
 
Kis-Simon László: a Fácán épület később iskolaként is működhetne. 
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy az óvodával kapcsolatos megbeszélés esetében a főépítész mindig 
legyen jelen az ülésen.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy jövő héten kedden találkozzanak, és nézzék meg a terveket. A 
beruházási osztály a bölcsőde tetőtér beépítésére készítsen költségvetést.  
 
Szabó Zsófia: javasolta a helyszíni bejárást. A technikai feltételek adottak.  
 
Sellyei Noémi: minimális ráfordítással a felsőgödi óvoda problémája megoldható.  
 
Dr. Bognár László: a pályázat megengedi-e az óvodai csoportot? 
 
Sellyei Noémi: a szerződésben nem szerepel erre konkrét utalás. Bölcsőde és rugalmas nappali 
ellátás feltételeit lehet biztosítani. A projekt finanszírozójától a kedvezményezett kérhet módosítást. Ha 
az óvodai férőhelyek megoldására, ideiglenesen napközbeni ellátást kérnék, azt meg kell adniuk.  
 
Dr. Nagy Atilla: a támogató mérlegelheti a kérelmet. A pályázatban foglaltakat már teljesítették, nem 
biztos, hogy újabb módosítást engedélyezhetnek. Valóban 100 nm terület áll rendelkezésre? 
 
Szabó Zsófia: ez a nettó terület, a szociális helyiségek ezen felül vannak. Ez lenne egy ideális 
megoldás, de ehhez a támogató engedélye szükséges.  
 
Dr. Nagy Atilla: eddig kikötés volt, hogy csoportszoba csak földszinten lehet, de úgy tűnik, hogy 
enyhítenek az előírásokon. A Kóczán ingatlant megtekintve nem igazán felel meg az előírásoknak.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy ezt a napirendi pontot később tárgyalják.  
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Nógrádi Gergely: véleménye szerint beszélni kell a Baptista Szeretetszolgálatról. Egy vallásfüggetlen 
óvodát tudnának szeptembertől indítani, mely kifejezetten wellness óvoda lenne. Ehhez csak 
önkormányzati ingatlant kérnek. Mi a véleményük az óvodavezetőknek erről? 
 
Karaszek Ernőné: a Palánta óvodából több szülő jelezte, hogy nem tudják fizetni a támogatást, és az 
egyéb költségeket.  
 
Csányi József: véleménye szerint minden körülmények között önkormányzati telken kell felépíteni egy 
új óvodát. Gyorsszerkezetű építési technológiával szeptemberre megoldható lenne a nyitás.  
 
Mikesy György: a Palánta óvoda tapasztalatait szerette volna megerősíteni. A Gödön működő óvodák 
vezetőivel együtt kell gondolkodni. Nagy távlatok hangzottak el, de semmi sem valósul meg. Írásban 
kellene lefektetni minden válságstáb megbeszélést. 
 
Dr. Bognár László: hetenként találkozik a magánóvodák vezetőivel. Az önkormányzat támogatást 
nyújtott a gödi gyermekek után. Pályázati támogatást is biztosítottak a Palánta Óvodának. 
Nehezményezi, hogy a Városvédők válságot propagáltak. Van elegendő iskolai férőhely, kérte, hogy 
ne csúsztasson Rábai Zita elnök asszony. A HírTV-nél helyesbítést kértek.  
 
Mikesy György: ha már pénzről beszélnek, nem szabad csak a magánóvodákról beszélni, mert az 
önkormányzati óvodák is pénzt kérnek.  
 
Nógrádi Gergely: a baptistákról megemlíti, hogy az egyházi intézmények magasabb normatív 
finanszírozást kapnak. A Fácán épületben szeptemberre már állhatna az óvoda.  
 
Sellyei Noémi: több jó megoldás is elhangzott, ezért húzódik el a megbeszélés.  
 
Dr. Nagy Atilla: az egyházi iskolák is hasonló normatívát kapnak, mely mellett egyházi támogatást 
kapnak. Az önkormányzat tőkeerős fenntartó. Olyan megoldás is lehet, hogy az önkormányzat a 
működési kiadásokat vállalja. A Palánta óvoda a befizetésekből fenn tudná tartani magát, a normatíva 
már csak ráadás.  
 
Kis-Simon László: az egyházi intézmények azért harcolnak, hogy megkapják az állami normatívát, és 
a kiegészítő normatívát is, melyet az önkormányzatok a saját intézményeiknek megad.  
 
Csányi József: saját maguknak generálják a problémákat. Egyre többen kérik át magukat az 
önkormányzati intézményekbe.  
 
Sellyei Noémi: a következő héten újabb megbeszélést tartanak ebben a témában.  
 
Horváth Ferenc: ha nincs Kolping iskola, az óvoda problémája megoldottá válna.  
 
 
4./ Egyebek 
Sellyei Noémi: korábbi bizottsági határozatok módosítása 
Sellyei Noémi: Szaszovszky Olga jelezte, hogy a korábbi ülésen két olyan határozatot hoztak, melyet 
módosítani szükséges. A Médai Plus-szal kötött megállapodás 2007. januárban felmondásra került, 
ezért a bizottsági határozat nem aktuális.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2008.( V. 6.  ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 a 41/2008.(IV. 8.) sz. határozatát visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök  
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Sellyei Noémi: a 45/2008-as határozatban nem kerültek nevesítésre a támogatottak. Javasolta, hogy a 
két iskola és 2 óvoda egyenlő arányban kapjon támogatást.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2008.( V. 6.  ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
A 45/2008.(IV. 8.). sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 

4 x 15.000.-Ft/intézmény, összesen 60.000.-Ft támogatást nyújt a 
 

Huzella Tivadar Általános Iskola,  
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  
1 sz. Óvoda  
Kastély Központi Óvoda részére. 

 
Fedezet: bizottsági keret 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
Mikesy György: kérte, hogy a következő ülés napirendi pontjai között szerepeljen a Pedagógiai 
Szakszolgálat helyzete.  
  
Sellyei Noémi: korábban szó volt arról, hogy a művelődési ház igazgatója segítséget kap a 
munkájához.  
 
Nógrádi Gergely: arról beszéltek, hogy egy olyan konzulensre van szükség, aki a város művelődési 
ügyeit koordinálja.  
 
Sellyei Noémi: első lépésként egy művelődési szakemberre van szükség.  
 
Dr. Bognár László: a pályázat elbírálásakor egy szakértő támogatásáról döntöttek.  
 
Szabó Imréné: a testület nem fogadta el a 4 órás státuszt, visszaadta a bizottság elé az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely: a bizottságnak tudnia kell, hogy miért van szükség a 4 órás státuszra. 
 
Szabó Imréné: a művelődési háznak 5 és fél státusza van, melyből másfél a takarítói állás. 
Gyakorlatilag 3 közalkalmazott művelődésszervező van. Az Ady Klub jelenleg kulcsos házként 
működik. Már jelezte, hogy itt szükség lenne egy fix nyitvatartási időre, folyamatos működésre. A 
költségekről a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak kell dönteni. Az álláshely költségét 
több minden befolyásolja. Három diplomás kollégája bruttó 78.000.-Ft-tal számolhat. Az Ady Klubot is 
működtetni szeretnék.  
 
Nógrádi Gergely: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság akkor tud erről dönteni, ha a 
bizottság alátámasztja az igényt. Mi lesz a feladata kollégának?  
 
Szabó Imréné: kulturális szervezőre van szükség.  
 
Nógrádi Gergely: írásban kell alátámasztani ezt az igényt.  
 
Sellyei Noémi: kérte, hogy határozzák meg a státusszal járó munkakört és a bérigényt.  
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Dr. Bognár László: kérte, hogy a konzulensre is tegyenek javaslatot.  
 
Nógrádi Gergely: a város kulturális életét kellene felpezsdíteni.  
 
Szabó Imréné: a művelődési ház költségvetéséből tervezik ezt a státuszt? 
 
Nógrádi Gergely: nem, a városi költségvetésből kell ezt finanszírozni.  
 
Sellyei Noémi: a Pedagógiai Szakszolgálat jelezte, hogy van egy sajátos igényű tanulójuk. Az 
intézményeknek 2010-től kötelezően fel kell majd venni ezeket a gyerekeket. Jelenleg nincs olyan 
intézmény, melynek az SZMSZ-e tartalmazná a sajátos nevelésű gyermek ellátását, erre megoldást 
kell találni.  
 
Horváth Ferenc: ebben az ügyben a Németh László Általános Iskola igazgatójával egyeztet.  
 
Sellyei Noémi: több okiratot, szabályzatot változtatni kell a sajátos nevelésű igényű gyermekek miatt.  
 
Mikesy György: az iskolák alapító okirata tartalmazza ezt. Váci intézménnyel is fel lehet venni a 
kapcsolatot az ellátással kapcsolatban.  
 
 
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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