
 65 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. június 9-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. 
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy Pélyiné Tresó Éva kérelmét és a Huzella Tivadar Általános Iskola 
igazgatójának levelét vegyék le a napirendiről, amennyiben nincs jelen az iskola igazgatója.  
 
Dr. Nagy Atilla: javasolta, hogy Pélyiné kérelmét zárt ülésen tárgyalják.  
 
Nógrádi Gergely: megkérdezte, miért nincs jelen a televízió képviselője. 
 
Sellyei Noémi: ma reggel arról tájékoztatták, hogy az operatőrt még nem sikerült elérni.  
 
Szaszovszky Olga: a bizottsági tagok értesítésével egyidejűleg a médiát is tájékoztatta az időpont 
változásról.  
 
Sellyei Noémi: a helyi média témáját külön napirendi pontban kívánja megtárgyalni.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, kérjék fel a Képviselő-testületet, hogy azonnali hatállyal vizsgálják meg a 
helyi média, az Inside-TV és a Gödi Körkép működését. Ezeket komoly összegű közpénzből 
működtetik, ennek ellenére nem vesznek részt az ülésen.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

56/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
felkéri a Képviselő-testület, hogy azonnali hatállyal vizsgálja meg  

az Inside-TV és a Gödi Körkép működését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
A bizottság 5  igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Óvodai csoportszobák kialakítása  

Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
2./ József Attila Művelődési Ház státuszigénye 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
3./ Augusztus 20-i rendezvényre beérkező ajánlatok 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
4./ „Főzzünk játszóteret” pályázat 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester   
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5./ Tájékoztató Várhelyi Balázs növendékről 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
6./ Motoros találkozó támogatási kérelem 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
7./ Egyebek 
 
- Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatójának levele 
- új városi honlap design terve 
- Pélyiné Tresó Éva kérelme 
- tájékoztató a Huzella Tivadar Általános Iskola közalkalmazotti tanács választásáról 
- CIT-CAR Tánccsoport Egyesület beadványa 
- Pedagógia Szakszolgálat 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Óvodai csoportszobák kialakítása  
Sellyei Noémi: ismertette az előzményeket.  
 
Dr. Nagy Atilla: felmérést készítettek a védőnők segítségével a gyermeklétszámmal kapcsolatos 
igényekről. Két lehetőségre tettek javaslatot: óvodai csoportok kialakítását, vagy napközbeni ellátás 
biztosítását igénylik. 50 kérdőívet küldött szét, melyből 40 visszajelzés érkezett. A HEFOP 
tájékoztatása szerint pár héten belül választ kapnak a tetőtér beépítésének engedélyezésével 
kapcsolatban. Ha megkapják a hozzájárulást, akkor kell is az óvodát működtetni. A tisztiorvosi 
szolgálat a napokban tekinti meg a helyszínt. Amennyiben hozzájárulnak, alig 1 hónap alatt el kell 
készíteni a csoportszobákat. Engedélyeztetési terveket nem, csak kivitelezési terveket kell készíttetni.  
 
Nógrádi Gergely: a testület még nem hozott döntést az épületre vonatkozóan.  
 
Dr. Nagy Atilla: a testület elé több javaslatot kívánnak terjeszteni. A bölcsőde tetőtere a 
legkézenfekvőbb megoldás.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette a szakértői véleményeket a szóba jövő ingatlanokról. A Béke úti 
óvoda tetőterének beépítése nem javasolt, az ingatlan statikailag nem terhelhet és nagyon komoly 
gépészeti felújítás, bővítés szükséges. Az Ady Klub átépítése megoldható. A Jávorka  
A felsőgödi sportpálya építése esetén az építési szabályzatot meg kellene változtatni. Erre a területre 
még nincs elfogadott HÉSZ, szeptemberre várható a jóváhagyása. A szabályzatot kiegészítette, mely 
alapján lehet az óvoda építéséről tárgyalni. Jelenleg csak illeszkedés alapján adható ki engedély, 
melybe az óvoda nem illeszthető bele. A HÉSZ várható szeptemberi elfogadását követően lehet az 
óvoda építéséről beszélni.  
 
Nógrádi Gergely: a Baptistákat hogy érinti a Fácán úti óvoda? A Palánta Óvodával folytattak-e 
tárgyalást? 
 
Sellyei Noémi: személyesen tárgyalt az óvoda vezetőjével.  
 
Szabó Zsófia: határozati javaslata, hogy az óvodai csoport kialakítása mellett az óvodapedagógusi 
létszám és a szükséges tárgyi eszközök fedezetet is biztosítsák.  
 
Kis-Simon László: a Képviselő-testület június 12-én ülésezik. A bizottság rangsorolja a szóba jöhető 
csoport kialakításokat. Tudni kell, hogy az Ady klub megoldaná-e a két másik épületben történő 
elhelyezést, illetve melyik jár kevesebb kiadással. 
 
Dr. Nagy Atilla: az Ady klub nem tudja kiváltani a 4 csoport elhelyezését. Ebben az épületben csak 1 
csoportszobát és tornaszobát tudnának kialakítani. Rugalmasan a tornaszobát is használhatnák 
csoportszobaként, de még 2 csoport elhelyezése nem megoldott. A beruházás költségeiről még 
nincsenek adatai.  
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Bertáné Tarjányi Judit: az épület magasságban bővíthető.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: mikor lehet az Ady Klubhoz hozzányúlni. Hová költözhet a könyvtár? 
 
Sellyei Noémi: a Rákóczi úti bölcsőde kisépületébe kerülhetne a könyvtár. 70-80 m2-es területről van 
szó. 
 
Sellyei Noémi: kérte a beruházási osztályt, hogy költségvetést is készítsenek a tervekhez.  
 
Kis-Simon László: több mint 2 hónapja tárgyalnak a csoportelhelyezésről, és attól tart, hogy 
szeptemberre nem tudnak megoldást biztosítani. Mind a szülők, mind a szakma felé bizonytalanságot 
okoznak. Az Ady klub egy távlati megoldás lehet.  
 
Sellyei Noémi: az Ady Klub és az új bölcsőde is csak a felsőgödi problémákat oldaná meg. Alsógödön 
is szükséges a csoportelhelyezés. Az új bölcsőde tetőterével a felsőgödi elhelyezés megoldottá 
válhat. Javasolta, hogy a szükséges létszámot és tárgyi feltételeket biztosítsák.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: július 1-től augusztus 18-ig leltároznak a könyvtárban, ezt követően 
szabadságra mennek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a építéshatóságon készült egy térkép és felmérés a gyermekek óvodába 
járásáról. Javasolta, hogy a Béke úti óvoda udvarára kerüljön konténer. A Béke úti óvoda nagy udvari 
területtel rendelkezik. 
 
Karaszel Ernőné: javasolta, hogy akkor nézzék meg az udvar területét, amikor a gyermekek is kint 
vannak az udvaron. 
 
Mikesy György megérkezetett.   
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy a Jávorka úti óvodai csoport kialakításról beszéljenek, mert a Béke 
úti konténerújabb lehetőség. A testület elé konkrét javaslatot kell letenni.  
 
Sellyei Noémi: felsőgödi megoldás a bölcsőde tetőtér beépítése.  
 
Nógrádi Gergely: az Ady klub átépítése komoly tervekkel és kiadásokkal járna. Ezek szerint a Jávorka 
úti óvoda bővítéséről kell dönteni. Van-e költségvetés ezekre vonatkozóan. A Jávorka úti óvoda 
hozzáépítése, vagy konténer felállítása jöhet szóba. Ezt követően a Palánta óvoda lehet a megoldás.  
 
Sellyei Noémi: a Palánta óvoda nem 100 %-os megoldás, mert szinteltérés van, és lépcsők vannak a 
csoportszobáknál.  
 
Kis-Simon László: tudomása szerint sokat kell fizetniük a szülőknek a Palánta óvodában.  
 
Nógrádi Gergely: a felsőgödi helyzet megoldott. Amennyiben a Jávorka óvodában csak egy csoportot 
tudnak elhelyezni, akkor jöhet csak szóba a Palánta óvoda. Véleménye szerint a Jávorka óvodában 2 
csoport elhelyezésére kell törekedni.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a szünetben tekintsék meg a terveket.  
 
Szünet.  
 
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy az alábbi határozati rangsort terjesszék a testület elé: 

- bölcsőde tetőterének 2 féle megoldása 
- a Jávorka úti megoldás 

A bizottságnak dönteni kell arról, hogy a konténert megvásárolja, vagy bérelje az önkormányzat.  
 
Csányi József: mennyibe kerülne a konténer? 
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Sellyei Noémi: 4,844 mFt + ÁFA.  
 
Csányi József: mennyibe kerül a bérlet? 
 
Sellyei Noémi: 3.660.- Ft+ ÁFA egységenként, naponként.  
 
Nógrádi Gergely: a bérlés tűnik a legcélszerűbbnek. Ismerni kell a szigetelést, valamint a konténer 
élettartamát. A konténer éves bérlete 1,5 mFt. Ez az összeg 3 év alatt megtérül, de kérdés, hogy több 
évig használhat-e? 
 
Sellyei Noémi: tudomása szerint a konténerek nagyon jó minőségűek. 
 
Nógrádi Gergely: hol van a gyártó telephelye, hol lehet megnézni? Holnap szeretne elmenni a 
telephelyre, hogy személyesen megnézze a konténert.  
 
Szabó Zsófia: kérte, hogy a költségvetésben már a légkondicionálók száma is 4 darabra legyen 
betervezve.  
 
Sellyei Noémi: nem a bizottság döntési jogköre, hogy megvásárolják, vagy béreljék a konténert. 
Kérdése, hogy a bizottsághoz, hogy külön szavazzanak, vagy egyben tegyenek javaslatot a 
Képviselő-testület felé. 
 
Nógrádi Gergely: elvi szavazásra van szükség, amíg a konténert nem látják, hogy alkalmas-e a 
funkció ellátására. 
 
Mikesy György: nem ért egyet azzal, hogy Nógrádi Gergely képviselő úrnak meg kell néznie, és ettől 
függjön a szavazás. Optimálisnak néz ki a konténeres megoldás.  
 
Nógrádi Gergely: javaslata, hogy a bizottság döntsön arról, hogy a konténert megnézze-e vagy sem.  
 
Szegedi Sándor: javasolta, hogy nézzék meg a konténert, és ha a képviselő felajánlotta ezt, akkor a 
bizottság is támogathatja szándékát. A Jávorka utcai ingatlan - a későbbiekben pályázati önrész miatt 
- eladásra kerül. Ma reggel behozták a könnyűszerkezetes óvoda terveit, de annak kivitelezése 6-8 
hónapot vesz igénybe. 
 
Kis-Simon László: szükségszerű a konténer megtekintése, de azt az intézményvezetőnek is látnia 
kellene. Bérlés helyett a vásárlást javasolta. Szükség esetén pld. árvíz, vagy egyéb esemény miatt is 
hasznosítható lehet.  
 
Szegedi Sándor: minden egymásra épül. A konténerek átmeneti jelleggel az óvodai elhelyezést 
szolgálnák, a későbbiekben pedig hasznosíthatóak lennének például a Kincsem parkkal kapcsolatos 
pályázat elnyerése esetén.  
 
Sellyei Noémi határozati javaslata:  
1./ Bölcsőde tetőtér beépítése  
2./ Jávorka utcai óvodába konténer vásárlása 
3./ A szakmai személyi és tárgyi feltételek biztosítása 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
57/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
az óvodai gyermeklétszám elhelyezésének megoldására az alábbi 

javaslatot terjeszti a Képviselő-testület felé:  
 

• az új bölcsőde tetőterének beépítése 
• a Jávorka utcai óvodába konténer vásárlása 
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Felkéri a Képviselő-testületet, hogy az új óvodai csoportok indításának 
személyi és tárgyi feltételeit biztosítsa. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Mikesy György: nem tudott a napirendi pont előtt itt lenni. Kérte, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat 
ügyét most tárgyalják meg és ne az egyebekben.  
 
Sellyei Noémi: megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a mostani ülésre milyen beadványt nyújtottak be, 
mert a múltkori ülésen ezt kérte. Nem kapott semmilyen anyagot, de ettől függetlenül felvette az 
egyebek napirendi pontba. 
 
Karaszek Ernőné: kérdése, hogy mennyire tekinthető biztosnak az ügy, mert óvónők jelentkezését 
várja. 
 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület a két helyszínről dönt majd. 
 
Kis-Simon László: a bizottság előtt volt egy szakértői anyag, ezt a bizottság ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és azt mondták, hogy ha van kiegészítés, akkor azt tegyék meg az elnök felé, és majd újból 
tárgyalják az ügyet. Az egyebekben erre vissza lehet térni. 
 
 
 
2./ József Attila Művelődési Ház státuszigénye 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: javasolta a fél státusz biztosítását.  
 
Nógrádi Gergely: a kérvény nem elég konkrét, a munkaköri leírás általános, ezt nem tudja 
megszavazni. Javasolta, hogy elvi döntést hozzanak, hiszen az Ady Klub helyzete még nem tisztázott. 
 
Szabó Imréné: ha az Ady Klubban óvoda lesz, vagy bármi más, akkor a funkciót át kell helyezni és  
ehhez is kell a státusz. A mellékletben jelezte, hogy többféle munkaköri leírás létezik, gondnok, 
kisegítő szakember. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságtól függ, hogy mekkora 
bérkeretet ad, ezt követően lehet majd a konkrét munkaköri leírást megírni. A 4 órás álláshelyre 
minden olyan feladatot beírt, ami az alapító okiratban szerepel. A későbbiekben, amikor már biztos 
lesz a státusz és a személy, akkor alakul ki a végleges munkaköri leírás. A költségvetéstől nem 
szeretne eltérni.  
 
Kis-Simon László: a feladatok ellátására mindenképpen külön státuszt kell kérni? 
 
Szabó Imréné: igen. 
 
Nógrádi Gergely: az előterjesztés szerint arról, kell szavazni, hogy legyen egy fél státusz, és majd 
utána eldöntik, hogy mire kell a státusz. Véleménye szerint az így nem fogadható el. Előbb kell 
megjelölni, hogy melyik feladatkörre kell a fél státusz. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság sem fogja az előterjesztést így elfogadni. Az intézményvezető megfordította az eljárást.  
 
Szabó Imréné: az előterjesztésben konkrétan le van írva,  hogy milyen munkakörre igényli a fél 
státuszt.  
 
Nógrádi Gergely: kulturális szervező munka – ez szerepel az előterjesztésben, de ez így nem 
konkrétum, csak általánosítás. Kérte, hogy az intézményvezető jelölje meg akár a három státuszt is, 
de pontosítva.  
 
Farkas Márton: fél státusz van megjelölve, de nincs konkretizálva.  
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Szabó Imréné: már az első munkaköri státusz is segítség lenne, de nem tudja, hogy az 
önkormányzatnak erre mekkora kerete van. 
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint a kerettel ne foglalkozzon az intézményvezető.  
 
Kis-Simon László: ha az intézményvezető benyújtja a konkrét kérelmet, akkor egy elvi állásfoglalást 
adhat a bizottság. 
 
Sellyei Noémi: a bizottság azt kérte az igazgatótól, hogy jelölje meg, mi lenne a konkrét szükséglet: 
gondnok, kulturális főmunkatárs, stb. és akkor arra lehet a státuszt igényelni. 
 
Mikesy György: a korábbi üléseken a bizottság sokat ostorozta a művelődési házat arra vonatkozóan, 
hogy alacsony a színvonal, nem elégedettek a programokkal, stb. Már akkor szóvá tette, hogy az 
önkormányzattól nagyon kevés támogatást kapnak. Javasolta, hogy az új vezetőnek adják meg a 
lehetőséget a fél státuszra, és ezt követően kérhetik számon a fejlődést, javulást.  A munkaköri 
leírásból nem látszik a konkrétum, de az igazgatónak van koncepciója, és azt szeretné megvalósítani.   
 
Sellyei Noémi: kérdése az intézményvezetőhöz, hogy a közművelődési főmunkatársat javasolja 
konkrétan fél státuszban?  
 
Szabó Imréné: pontosította a kérelmét: 3713 TEÁOR számú közművelődési tevékenységet segítő 
munkatárs – kulturális szervező státuszról van szó. Másfél státuszra lenne szüksége, de egyelőre ez a 
fél státusz is segítené a munkájukat. 
 
Sellyei Noémi: a bizottság a közművelődési tevékenységet segítő félállású, 3713 TEÁOR számú 
munkakörről szavaz.   
 
A bizottság  5 igen  1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
58/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé,  
hogy biztosítson a József Attila Művelődési Ház részére  

1 fő félállású  -  3713 TEÁOR számú -  közművelődési tevékenységet segítő státuszt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Augusztus 20-i rendezvényre beérkező ajánlatok 
 
Sellyei Noémi: a két ajánlat abban különbözik, hogy az egyik daljáték, a másik gála-műsor. 
 
Nógrádi Gergely: a János vitéz ára 6,160 mFt, különböző kitételekkel. Az operett gála esetén a 
karmester 180 eFt-ot kapna. Ismertette a részköltségeket. 6 művész lépne fel a gálán, de véleménye 
szerint 3-4 is elég lenne.   
 
Kis-Simon László: a művelődési ház programjába kellene egy pár kiemelkedő esemény, de ez 
horribilis összegű. Mérlegelni kell, hogy mire van szükség. Itt egyetlen rendezvényről van szó, mely 
nem biztos, hogy az egész várost megmozgatná. Ebből több jelentős, színvonalas eseményt lehetne 
finanszírozni.  
 
Mikesy György: mivel a város adósságban úszik, ez az ajánlat nem elfogadható. Gödön több országos 
hírű előadóművész él, a lakosság velük is meg lenne elégedve. 
 
Dr. Bognár László: javasolta a 250 eFt-os nyár esti muzsika rendezvény elfogadását. A november 15-i 
új pályázattal együtt adják át a művelődési háznak a szervezést. Az önkormányzat nem vállalhatja fel 
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ezeknek a rendezvényeknek a szervezését, és a Civil Tanácsnak is nehéz feladat. Ezt a művelődési 
ház szakgárdájának kell megoldani.  
 
Farkas Márton: meglepődött az árajánlaton. Véleménye szerint az összeg nagyon sok, máskor 50 eFt-
on is komoly viták vannak, itt pedig több, mint 6 mFt-ról van szó a két órás előadásra.  A nyár esti 
muzsika előadását is drágának tartotta. 
 
Nógrádi Gergely: irreális az árajánlat, nem is tudja, hogy kerülhetett szóba a hivatal részéről. Itt még 
támogatást is lehetett volna kérni vállalkozóktól stb. A nyár esti muzsika rétegrendezvény, erre igen 
kevesen jönnének, nem egy nagy közösséget megmozgató műsor. Januárban megegyeztek a 
támogatási kérelmekről, és ez csak júniusban kerül a bizottság elé.  
 
Dr. Bognár László: a támogatási kérelmek benyújtása évtizedek óta így megy. Az ajánlatokat a Civil 
Tanács is elfogadta, de akkor még nem tudtak konkrét árakat. Elkülönítésre került egy összeg, 
melyből ez finanszírozható. A pénzügyi háttere az ilyen ügyeknek hihetetlen bonyolult. 
 
Mikesy György: nem az árakkal van a baj, hanem a városvezetéssel. Nem tudnak uralkodni a 
pénzügyi helyzeten, pontosan 1990 óta nem képes egyetlen polgármester sem uralkodni a helyzeten, 
ide értve a kultúrát is. A gödi önkormányzat azok közé tartozik, akik a második ciklusban sem tudnak 
dolgozni, mert mindenki egymással van elfoglalva és nem a várossal.  
 
Szabó Imréné: a művelődési ház nincs döntési helyzetben, de a koordinációt szívesen felvállalja. A 
bizottság 2 hónappal ezelőtt hozott határozata szerint le kellett adni a jövő évi programtervét. Ha ez 
nincs, akkor támogatás sincs. A programok viszont nem ütközhetnek.  
 
Nógrádi Gergely: a bizottság keretét nem szabad összekeverni az önkormányzat pénzével.  
 
Kis-Simon László: a nyár esti muzsika előadásáról a Civil Tanács döntött. 
 
Dr. Bognár László: a Civil Tanács döntött a rendezvényekről. 
 
Kis-Simon László: a bizottság megkerülésével történt a kulturális döntés.  
 
Dr. Bognár László: a Civil Tanács képviselőjének itt kellene lennie az ülésen, de nincs jelen. 
Véleménye szerint nem maradhat a szervezési rész az önkormányzatnál.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Civil Tanács nem hozott határozatot, ezzel kapcsolatban nem volt ülése. A 
tanácsnak nem tartozik feladatkörébe a város kulturális élete.   
 
Sellyei Noémi: a bizottság a nyár esti muzsika előadásának támogatásáról nem döntött. Tudomása 
szerint a Civil Tanács döntött az est megszervezéséről. Miért nem vonták be a hivatalt? 
 
Dr. Bognár László: a gödi nyárnyitó nap rendezését elvette az önkormányzat a Lions Klubtól. 
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy a most felmerült kérdésekről döntsenek. 
 
Sellyei Noémi: a két rendezvényt anyagi okokból nem tudják támogatni. Van-e más rendezvényre 
lehetőség? 
 
Dr. Bognár László: az állami és városi ünnepségeket a Polgármesteri Hivatal szervezi. 
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy a gödi művészeket kérjenek fel.  
 
A bizottság  6 igen  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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59/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
nem támogatja a „János vitéz” és a „ Népszerű dallamok” c. előadások megrendezését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Sellyei Noémi: felkérik a művelődési házat a tavalyihoz hasonló rendezvény szervezésére. 
 
Szabó Zsuzsanna: nem a művelődési ház, hanem a Polgármesteri Hivatal szervezte a műsort.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, keressék meg a Gödön élő művészeket, és tájékozódjanak arról, hogy 
fellépnek-e az ünnepségen. 
 
Nógrádi Gergely: két rendezvényről van szó. A botanikus kertben kívánnak hangversenyt rendezni, 
melynek fedezete el van különítve. Szükséges a rendezvényt publikálni. Ki kell használni a publikáció 
jelentőségét.  
 
Sellyei Noémi: javasolta az elvi támogatást.  
 
Kis-Simon László: kérte, hogy a két rendezvényt időben tegyék közzé.  
 
Mikesy György: megfogalmazódott a kritika. A Gödi Körkép főszerkesztője sem tudta érdemben 
megoldani a megjelentetést.  
 
 A bizottság   6  tartózkodás – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
60/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

nem támogatja a „Nyár esti muzsika” megrendezését.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
4./ „Főzzünk játszóteret” pályázat 
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést.  A kérelmezőnek a körzet képviselőjét meg kellett 
volna keresnie. A pályázat a városrehabilitációs pályázat által érintett terület.  
 
Sellyei Noémi: a városközpont pályázat érinti a szóban forgó területet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Kossuth tér rendezése még folyamatban van. Korábban sem tartotta 
megfelelőnek a 2-es út mellé játszótér építését.  
 
Karaszek Ernőné: az óvodában is gyűjtik a vonalkódokat. Az óvoda játszótere sem felel meg az 
előírásoknak. Csak akkor pályázhatnak, ha az önkormányzat befogadó nyilatkozatot ad. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: javasolta, hogy az alsógödi Duna part területére tervezzék a játszóteret.  
 
Csányi József: a 2-es út mellől azért került el a játszótér, mert rendkívül nagy volt az ólomszennyezés. 
 
Nógrádi Gergely: van-e lehetőség arra, hogy máshová tervezzék a játszóteret? 
 
Horváth Ferenc: a beadvány magánkezdeményezés.  
 
Karaszek Ernőné: amennyiben többen is gyűjtik a vonalkódokat, akkor össze kellene fogni a városnak.  
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Nógrádi Gergely: a két terület igényét nehéz lesz összeegyeztetni.  
 
Kis-Simon László: javasolta, hogy az önkormányzat adja meg a befogadó nyilatkozatot és az 
intézmények fogjanak össze a gyűjtésben.  
 
Sellyei Noémi: a befogadó nyilatkozatban meg kell-e jelölni a területet? 
 
Dr. Bognár László: javasolta, hogy az iskola és az óvoda egyeztessen. A város idén 8 új játszótérrel 
fog bővülni. A területet legalizálni kell.  
 
Nógrádi Gergely: jelöljenek ki Alsó- és Felsőgödön területet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: javasolta, hogy az alsógödi Dunapartot fogadják be.  
 
Sellyei Noémi: határozati javaslata: adják ki a befogadó nyilatkozatot az alsógödi Dunapart Széchenyi 
csárda melletti területre.  
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a DELIKÁT’ 8 „Főzzünk játszóteret!” 
 vonalkód gyűjtő pályázathoz befogadó nyilatkozatban 

az alsógödi Dunapart – Széchenyi csárda melletti területet jelölje meg játszótér építésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
5./ Tájékoztató Várhelyi Balázs növendékről 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. 
 
Nógrádi Gergely: ez a dicséret nagyon nagy értékű. 
 
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Szünet.  
 
 
 
6./ Motoros találkozó támogatási kérelem 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. Az előterjesztésen sem cím, sem név nem szerepel. 
 
Dr. Bognár László: telefonon beszélt a kérelmezővel. Az önkormányzattól a névhasználatot kérte.  
 
Nógrádi Gergely: az előterjesztés szerint a városnak semmilyen hozzájárulást nem kell adnia.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: az önkormányzat a terület tulajdonosa, ezért hozzá kell járulni. A tulajdonosi 
hozzájárulást a Városfejlesztési Bizottságnak kell kiadnia.  
 
Dr. Bognár László: tavaly nem kértek hozzájárulást.  
 
Nógrádi Gergely: tavaly a Képviselő-testület adta ki az engedélyt, melyet ő nem támogatott.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: tavaly személyesen is meglátogatta a rendezvényt, mely iránt nem volt nagy 
érdeklődés.  
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Nógrádi Gergely: kérte, hogy az aljegyző vizsgálja meg az engedélyek, hozzájárulások kiadását. A 
rendezvény programja Göd szívében nem túl kedvező. Tudomása szerint csekély összeget nyújtottak 
át a TopHáz Gyermekotthon részére.  
 
Mikesy György: a testületi hozzájárulás nem átruházható.  
 
Dr. Nagy Atilla: megvizsgálja a közterület foglalási rendeletet.  
 
Nógrádi Gergely: a helyszínnel van elsősorban problémája. Véleménye szerint másik helyszínen, nem 
a város szívében, a házak között kell ezt a rendezvényt megtartani.  
 
Farkas Márton: mekkora összegű területfoglalási díjat fizetnek? Mi ebből a város haszna, van-e 
értelme a rendezvénynek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: az összegekről nincs tudomása. A területfoglaláshoz az önkormányzat 
hozzájárulására van szükség.  
 
Sellyei Noémi: milyen visszhangja volt a tavalyi rendezvénynek?   
 
Bertáné Tarjányi Judit: a rendezvény napján rendkívül sok zenei és egyéb hatás érte az ott lakókat.  
 
Kis-Simon László: van-e a beleszólása az önkormányzatnak a programba? 
 
Sellyei Noémi: támogatja-e a bizottság a rendezvényt? 
 
A bizottság  1 nem 5 tartózkodás - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
nem támogatja a II. Gödi Motoros Rock Fesztivál megrendezését  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
Sellyei Noémi: megkérdezte a bizottságot, hogy lakott területen kívül, más helyszínen megrendezésre 
kerülhet-e a rendezvény.  
 
A bizottság  5 igen 1 tartózkodás - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

hozzájárul ahhoz, hogy a II. Gödi Motoros Rock Fesztivál lakott területen kívül kerüljön 
megrendezésre.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
7./ Egyebek 
 
7. 1  Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatójának levele 
Kis-Simon László: javasolta, hogy a gyermekek maradjanak az óvodában, és az iskola nyújtson 
támogatást a képzéshez.  
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Horváth Ferenc: ismertette az előterjesztést, melyet szülői megkeresésre írt a bizottságnak. Korábban 
nagyon sok formája volt az első évet megelőző fejlesztésre. A jogszabály alapján jelenleg ez a képzés 
átkerült az óvodába.  
 
Nógrádi Gergely: tudomása szerint tavaly indult iskolai előkészítő, melyet a szülők finanszíroztak. 
Amennyiben ezt engedik, precedenst teremtenek. Hátrányos helyzetű család esetében elképzelhető 
az önkormányzati támogatás. A felvázolt lehetőségek közül a jelenlegi, óvodai képzés az elfogadható.  
 
Karaszek Ernőné: a helyzet ennél bonyolultabb. Az óvodának nem az iskolára való előkészítés, 
hanem az iskolai életre való felkészítés a feladta. A program célja elsősorban, hogy gyermeklétüket 
éljék meg az óvodában.  Szakértői bizottság feladata a gyermek további sorsának meghatározása, 
mely alapján végzik óvodai munkájukat.  
 
Kis-Simon László: ismételten javasolta, hogy maradjanak az óvodában az érintett gyermekek, és a 
szülőknek ezért nem kelljen plusz költségeket vállalni.  
 
Sellyei Noémi: akinek fejlesztésre van szükséges, azt a pedagógiai szakszolgálattól megkapják. 
Véleménye szerint a plusz igényért, képzésért fizetni kell a szülőknek. Tudomása szerint a „0” 
évfolyamért nem kap az önkormányzat normatív támogatást.  
 
Dr. Nagy Atilla: a szülők elsősorban a korhatárt szeretnék nyújtani. Véleménye szerint az óvodai 
létszámokat is figyelembe kell venni.  
 
Farkas Márton: a szülők vállalják-e ennek költségeit? A Németh László Általános Iskola is hasonló 
kéréssel fog az önkormányzathoz fordulni. 
 
Horváth Ferenc: erről nem tárgyaltak a szülőkkel. 
 
Kis-Simon László: az a szülő, aki nem fogadja el a bizottság döntését, járuljon hozzá a képzéshez. 
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy vegyék le a napirendi pontot. Akkor tudnak elvi döntést hozni, ha tudják, 
hogy ki állja a költségeket. Véleménye szerint a város a képzéssel járó terhet nem tudja felvállalni.  
 
Mikesy György: arra kell törekedni, hogy a szülők ne fizessenek, az önkormányzat vállalja át a 
feladatot.  Egyetértett azzal, hogy nem kell a csoportot átvállalni, kis létszámú osztályt kell indítani 
saját képzési tervüknek megfelelően, az óvodai szakvélemény figyelembe vételével.  
 
Sellyei Noémi: ezt a javaslatot elfogadva, a 4 csoport helyett már 6 csoportot kellene elhelyezni.  
 
Nógrádi Gergely: jelenleg 16 szülő igényéről van szó, de ez a szám biztos, hogy hamar 
sokszorozódna.  Jelenleg ez egy luxus, melyet a szülőnek meg kell fizetnie. Arról kell dönteni, hogy az 
önkormányzat nyújt-e támogatást a képzéshez.  
 
Dr. Nagy Atilla: szakmailag alátámasztott-e a szülők igénye?  
 
Horváth Ferenc: külön kell választani a kérést. Első helyen a szülő azt szeretné, hogy a gyermek 
tovább maradjon az óvodában és még érjen. A másikat a bizottság határozza meg, hogy a gyermek 
helye az óvodában van még. Jelenleg az a gond, hogy a gyermekek vegyes csoportban vannak, ezért 
részükre nem tudják a megfelelő képzést biztosítani. Összehasonlító felmérésre nem került sor, ezért 
nem tudják a gyermekek minősíteni. A hivatalos statisztikában nem jelenik meg az évismétlés.  
 
Mikesy György: a „0” évfolyamnak a jogszabály nem ad alapot.  
 
Karaszek Ernőné: jelenleg 16 tanköteles gyermek maradt az óvodában. Ezen felül még olyan 
gyermekekről van szó, akiket a szakértő javasolt az óvodában maradásra. Jelenleg is 30-as 
csoportlétszámmal dolgoznak. A közoktatási törvény hozta létre a vegyes csoportot. Nagyon nehéz a 
megfelelő képzést biztosítani ezeknek a gyermekeknek. Sajnos sok év alatt nem sikerült elérni azt, 
hogy a gyermekek 8 órára az óvodában legyenek és megkezdődhessen a foglalkozás.  
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Kis-Simon László: a létszám csökkenne, ha csak azok maradnának, akiknek a szakértői vélemény ezt 
lehetővé teszi.  
 
Lázár László: feltételezhető, hogy a közoktatási törvény gyermekbarát. A gyermeknek szociálisan is 
érettnek kell lennie az iskolára. A helyi lehetőségeket is figyelembe kell venni a döntésnél. Az 
önkormányzati alapszolgáltatást közpénzből nyújtják, ezzel a szülőknek tisztában kell lenni.  
 
Horváth Ferenc: képviselheti-e azt az álláspontot, hogy csak a speciális helyzet alapján járul hozzá az 
önkormányzat a képzéshez. A többi szülőnek térítési díjat kelljen fizetni és a rászoruló gyermekeket 
az iskola alapítványa támogatná.  
 
Nógrádi Gergely:  kérdés, hogy a város tudja-e az iskolai előkészítést finanszírozni. A rászorulók után 
csak akkor tudnak támogatást nyújtani, ha ismerik az összeg nagyságrendjét. Arról kell dönteni, 
tudják-e finanszírozni a 16 gyermek előkészítését, vagy a város nem finanszírozza ezt az igényt, és 
csak a rászoruló gyermekek után nyújtatnak támogatást.  
 
Mészáros Zoltánné logopédus: ebben az esetben nem előkészítő, hanem kis létszámú osztályról van 
szó, melybe a szakértői bizottság alapján kerülhetnek.  
 
Nógrádi Gergely határozati javaslata az iskolai előkészítésre: 
 
a./ a város anyagilag tudja támogatni 
 
b./ város nem tudja támogatni 
 
c./ a város alaphelyzetben nem tudja támogatni, de a rászorulókat a keretekhez, adottságokhoz  
     képest támogatni kívánja.  
 
Sellyei Noémi: tisztázni kell, hogy iskola előkészítőről van szó.  
 
Mikesy György: javasolta, hogy az iskolában legyen a csoport, új kis létszámú osztály, mely után 
normatíva igényelhető, és ott speciális program alapján képeznének.  
 
Sellyei Noémi: felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolai csoportok elhelyezése is gondot jelent. A 
pedagógiai szakszolgálat épülete sem felel meg ennek a célnak.  
 
Karaszek Ernőné: nincs tudomása arról, hogy 16 szakvéleménnyel rendelkező gyermek lenne az 
óvodában.  
 
Dr. Nagy Atilla: akinek szakértői véleménye van, annak kötelező az önkormányzati ellátás.  
 
Sellyei Noémi: tavaly ovi-suli indult, melyet az iskola felvállalhat. Szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatokat:  
 
a./ önkormányzat támogatja az iskolai előkészítőt    1 igen  
 
b./ önkormányzat nem támogatja az iskolai előkészítőt   1 igen  
 
c./ az önkormányzat csak a rászorulókat támogatja  5 igen 
 
A bizottság  5 igen  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

64/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
az iskolai előkészítőn való részvételt csak a rászoruló gyermekek esetében támogatja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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7.2  Új városi honlap design terve 
Juhász Anita informatikai irodavezető: bemutatta a design terveket, melyek előzetes egyeztetés 
alapján készültek.   
 
Farkas Márton elment.  
 
Csányi József elment.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: megszűnik-e az a probléma, hogy csak 1 MB adatot tudnak feltenni? A 
lakosság tájékoztatására nagyobb felületet kell biztosítani.  
 
Juhász Anita: igen. A jobb oldalon hirdetési oldalt alakítottak ki. A főmenü lehetősége ezáltal 
meghatározott.  
 
Mikesy György: azzal még nem találkozott, hogy a harmadik hasábban csak hirdetés legyen. Ide az 
önkormányzat információit kellene elhelyezni.  
 
Nógrádi Gergely: zavarónak tartotta, hogy a hirdetés ilyen nagy területet kapjon. Hiányolta a térképet. 
A városi televízió elhelyezése szintén főhelyre került, melynek a minősége nem fogadható el. 
Javasolta, hogy a médiába kerüljön a kábeltévé is. Véleménye szerint családiasabb megjelenésre 
lenne szükség.  
 
Juhász Anita: a polgármester kérése volt, hogy az Inside TV főbb helyen legyen, azért, hogy a 
Képviselő-testület ülését élőben nézhessék.  
 
Mikesy György: kérte az elnök asszonyt, fogja kézben a bizottsági ülést. Több önkormányzat 
honlapján fel vannak tüntetve a bizottságok, Képviselő-testület, melyek fontosabbak a hirdetésektől.  
 
Juhász Anita: a hiányolt adatok szerepelnek a honlapon.  
 
Nógrádi Gergely: mi van az aktuálisban? 
 
Juhász Anita: a főoldalról az aktuális visz a kezdőoldalra.  
 
Nógrádi Gergely: miután a kezdőoldal a főoldal, ezt jelezni kell.  
 
Csányi József visszajött.  
 
Nógrádi Gergely: tudja-e a lakosság, hogy mi a nagykontrasztú változat? 
 
Juhász Anita: ez a kifejezés a szakmegnevezés. 
 
Nógrádi Gergely: az angol megjelölésnél English megjelölést kell alkalmazni.  
 
Mikesy György: az akadálymentesítésnél legyenek abban úttörők, hogy az értelmi fogyatékosok 
számára is közérthető legyen a honlap. Kétféle verzió van: vakbarát és a közérthető.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a belépés és regisztráció mire vonatkozik?  
 
Juhász Anita: a hírlevélre vonatkozik.  
 
Dr. Nagy Atilla: később alkalmas lesz-e a honlap az elektronikus ügyintézésre? 
 
Juhász Anita: igen.  
 
Nógrádi Gergely: ékezettel is működik a honlap beírása? 
 
Juhász Anita: igen.  
 
Sellyei Noémi: megkérdezte, melyik design-t támogatják? 
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A bizottság  5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

a városi honlap www.god.hu arany színű - 1.2 színes intro - design tervét fogadta el.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
Juhász Anita: lehetőség van arra, hogy a főoldalról a legfontosabb eseményre kattintsanak.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy rögtön nagy képekkel induljon a honlap, minél figyelemfelkeltőbb 
legyen.  
 
Juhász Anita: nagy probléma, hogy nem rendelkeznek megfelelő képekkel, de a honlapon 
természetesen van képgaléria.  
 
Dr. Nagy Atilla: javasolta, hogy a főoldalon változzanak a képek.  
 
Nógrádi Gergely: a néző nem vár az újabb képre.  
 
Sellyei Noémi: kérte, hogy további ötletekkel keressék meg az informatikai irodát.  
 
Juhász Anita: javasolta, hogy a hivatal kérjen profi fényképészt.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, kérjék fel a Gödi Körképet, hogy az archívumát bocsássa a hivatal 
rendelkezésére.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

felkéri a Gödi Körkép főszerkesztőjét, hogy a Gödi Körkép archívumában lévő fényképeket 
bocsássa a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
 
7.3   Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános Iskola közalkalmazotti tanács választásáról 
Sellyei Noémi ismertette a tájékoztatót.  
 
A bizottság a tájékoztató tudomásul vette. 
 
 
 
7.4  CIT-CAR Tánccsoport Egyesület beadványa 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely: a kérelmezőket tájékoztatni kell arról, hogy a bizottságnak mekkora kerete van, 
melyet arányosan kívánnak elosztani. A nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy mekkora a maximális 
támogatás.  
 
Sellyei Noémi: a bizottság forráshiány miatt nem tudja támogatni a kérelmet. 
 

http://www.god.hu/
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Csányi József: tudni szeretné, hogy mennyi gyermek és milyen települések vesznek részt a 
rendezvényen.  
 
 
 
7.5   Pedagógia Szakszolgálat véleményezése 
Sellyei Noémi: az előző ülésen elfogadták a szakvéleményt, de többen jelezték, hogy kérdésük lenne. 
Kérte, hogy írásban jelezzék észrevételüket.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: megkereste az elnök asszonyt a szakértői vélemény elfogadásával 
kapcsolatban, melyben nyitott kérdések voltak. A fenntartónak kell arról dönteni, hogy szinten tartják-e 
a szolgáltatásokat, vagy megszüntetik.  
 
Sellyei Noémi: nem tudja, miről kell dönteni, mert nincs előtte beadvány.  
 
Mikesy György: 7mFt elvonására került sor, ezért meg kell határozni azokat a feladatokat, melyeket az 
önkormányzat nem kíván tovább ellátni.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: pénzkérdésről van szó. A jelen költségvetésükkel szeptembertől ezeket 
nem tudják biztosítani.  
 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület elé 3mFt, a bizottság elé 1mFt került. 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet:  június 15-ig került az összeg biztosításra.  
 
Mikesy György: a szakértői vélemény elhangzása után meg kellett volna hallgatni az intézmény 
vezetőjét, hogyan képzeli tovább a működtetést. Nem csak a szinten tartás, hanem a fejlesztés a cél.  
 
Kis-Simon László: kérte a Pedagógiai Szakszolgálatot, dolgozzanak ki egy javaslatot, mely ellátást 
tartanak célszerűnek kistérségi szinten, vagy mi az, amit a megyének kellene ellátni. Az önkormányzat 
akkor tud dönteni, ha alternatívákat kapnak.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: külső szakértőt kell felkérni erre a munkára. Most is az alapfeladatokat 
látják el szakszolgálati keretek között. A kistérségi szinten ellátott szakfeladatot kötelezően el kell látni 
és nincs olyan feladat, melyet le tudnának építeni. 
 
Kis-Simon László: az elvonás következtében mennyi gyermek ellátása került veszélyeztetve? 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: 700 gyermeket látnak el, az elvonás következtében 100 gyermek ellátása 
került veszélyeztetve.  
 
Dr. Bognár László: kérjék fel Kis-Simon Lászlót a szakvélemény elkészítésére. 
 
Mikesy György: széleskörű vizsgálatra van szükség. Határozati javaslata, hogy 7mFt elvonást pótolják 
a szakszolgálat részére és vizsgálják meg, milyen optimális feltételek vannak a szakfeladatok 
ellátására. Az elvonást igazságtalannak tartotta.  
 
Sellyei Noémi: minden intézménytől elvontak a költségvetés tervezésekor. A 7mFt-ot nem tudják 
pótolni.  
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: eddig az összköltség százalékos arányában történt az elvonás. Esetükben 
ez közel 20-25 %-os elvonást jelentett.   
 
Nógrádi Gergely: a gödi művészek jótékonysági fellépéssel hozzájárulhatnának a megoldáshoz. A 
költségvetésben szereplő hangversenyekre félretett összeg felét biztosíthatnák. 
 
Kis-Simon László: a korábbi szakvélemény maximálisan értékelte a helyzetet. Jelenleg pénzügyi 
kérdésről van szó.  
 



 80 
 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: az intézménye kicsi a többiekhez képest, és olyan kiadásokkal kell 
számolniuk, melyeket nem terveztek.  
 
Sellyei Noémi határozati javaslata: támogatják a szakszolgálat kérelmét, melyet továbbítanak a 
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság felé, hogy keressék meg a fedezetet. 
 
 
 
7.6  Az 1.sz. Óvoda vezetőjének beadvány 
Sellyei Noémi ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

támogatja, hogy az 1.sz. Óvoda függetlenített helyettes vezetőt nevezzen ki,  
melynek nincs költségvonzata. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
7.7 József Attila Művelődési Ház városi ünnepségek koordinálása 
Dr. Bognár László: javasolta, hogy a művelődési ház koordinálja a városi ünnepségeket.  
 
A bizottság 4  igen  1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

Felkéri a József Attila Művelődési Házat a városi ünnepségek koordinálására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
                 Szabó Imréné igazgató 
 
 
 
7.8   Géza Fejedelem Református Iskola bérleti szerződése 
Lázár László: a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a bérleti szerződés kötéséhez. 
Elkészítették a bérleti szerződést, melyet véleményezésre a bizottság részére eljuttatott. 
 
Szaszovszky Olga: a bizottság részére nem kapta meg az anyagot.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy ezt külön bizottsági ülésen tárgyalják.  
 
Sellyei Noémi: véleménye szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elé tartozik a 
szerződés. 
 
Mikesy György: javasolta, szavazzák meg, hogy a testületi ülés elé kerüljön az anyag.  
 
Nógrádi Gergely: tudomása szerint a bizottságnak kell véleményeznie az előterjesztést.  
 
Mikesy György: valóban nem lehet ülés előtt átolvasva, érdemben dönteni ilyen horderejű 
szerződésről.  
 
Nógrádi Gergely: észrevételezte, hogy a Képviselő-testület napirendi pontjai között nem szerepel az 
óvodai létszámprobléma, valamint egyéb kérdés.  



 81 
 
 
 
Sellyei Noémi: a szerződés tervezet a Polgármesteri Hivatal titkárságán van, melyet lehozott 
véleményezésre.  
 
 
Szünet.  
 
 
A bizottság a szerződéstervezetet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének 
bevonásával véleményezte.  
 
Mikesy György: a Képviselő-testület rendkívüli ülésen csak a napirendi pontban szereplő téma 
tárgyalható.  
 
Sellyei Noémi: a szerződés több pontját módosították. A bizottság felkérte az aljegyzőt, hogy a 
módosított bérleti szerződést terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2008.( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé  
a  Géza Fejedelem Református Iskola bérleti szerződésének elfogadását.  

 
(mellékletben: szerződés tervezet) 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a bizottság zárt 
ülésen folytatta munkáját.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Sellyei Noémi 

elnök 
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