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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009. április 7-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. Jelezte, hogy a könyvtár az anyag kiküldése után adta le a 2008. évi 
beszámolóját, ezért azt csak a következő ülésen tárgyalják. Megköszönte, hogy az intézményvezetők 
határidőre elkészítették az 5 éves stratégiai tervüket. A városi kiadványra több árajánlat is érkezett, 
ezeket meg kell majd vizsgálni. A nyári táboroztatásra a Szociális Bizottság és az Alapszolgáltatási 
Központ elkészített egy jelentkezési lapot, melyet kiosztanak a szülőknek. A zárt ülésen egy 
kisgyermek óvodai csoportelhelyezéséről tájékoztat.  Az 1.sz. óvoda vezetője kérte, hogy a Prémium 
Évekkel kapcsolatos beadványát vegyék le a napirendről.  
 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
 
A bizottság   6   igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Szabó Csaba megérkezett.  
 
 
Dr. Bognár László javasolta, hogy először a támogatási kérelmekről tárgyaljanak. 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Támogatási kérelmek 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
2./ Gödi Körkép működésének felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Mikesy György KOB tag  
 
3./ Elismerő Oklevél támogatásának kérése 
 Előterjesztő: Lukács Istvánné igazgató 
 
4./ Óvodai felvételi rangsor 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
5./ Egyebek 
5.1 Helyi kiadvány megjelentetése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi  KOB elnök 
 
5.2  Tájékoztató a speciális nevelési igényű  gyermekről   - zárt ülés 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Támogatási kérelmek 
Sellyei Noémi: a bizottság 1 mFt-os keretére közel 6 mFt-os támogatási kérelmet nyújtottak be.  
Figyelembe véve, hogy csak 1mFt-tal gazdálkodik a bizottság, sajnos nem tudnak minden kérelmet 
támogatni. Ismertette határozati javaslatát. A Civil Tanács több támogatási kérelemnél is ígéretet tett 
arra, hogy a bizottság által nyújtott támogatást ugyanakkora összeggel kiegészíti.  
 
 
Németh László Általános Iskola és  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncegyüttese      70.000.-Ft 
 
Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - rézfúvós verseny      70.000.-Ft 
 
József Attila Művelődési Ház – nyárnyitó napok     100.000.-Ft 
 
József Attila Művelődési Ház – pünkösdi királyság     300.000.-Ft 
 
Röcögő Néptánccsoport – néptánc ruha vásárlás     100.000.-Ft 
 
Városi Könyvtár – Költészet Napja       100.000.-Ft 
 
Gödi Gitársaság – gitárverseny       100.000.-Ft 
 
Bozóky Gyula Alapítvány – kiadvány megjelentetése    100.000.-Ft 
 
 
Drums Ütőhangszeres Együttes – Drums Kulturális Fesztivál 
 
Sellyei Noémi: kérte az alpolgármestert, hogy a Drums Együttest a művészeti civil keretéből 
támogassa.  
 
Kovacsik Tamás: kérte, hogy a Drums Együttes nagyobb összegű támogatást kapjon.  
 
Dr. Bognár László: 400.000 Ft-os kerete van erre a célra. Javasolta, hogy forduljanak a Civil 
Tanácshoz.  
 
Farkas Márton: javasolta, hogy más bizottságtól kérjenek támogatást.  
 
Sellyei Noémi: korábban arról határoztak, hogy csak egy bizottsághoz lehet benyújtani pályázatot.   
 
Dr. Bognár László: véleménye szerint a bizottságnak nagyobb támogatási kerettel kellene 
gazdálkodni.  
 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület nem támogatta a bizottsági keret megemelését.  
 
Mikesy György: a többi bizottságtól el kellene vonni a keretet, hiszen ehhez a bizottsághoz érkezik a 
legtöbb pályázati kérelem. A Civil Tanács keretével szintén a Közművelődési és Oktatási Bizottságnak 
kellene gazdálkodni. Szakmai alapon kellene támogatni a város kulturális életét.  
 
Kovacsik Tamás: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság szakmai célokra használja fel a 
keretét. Az nem lehet cél, hogy más bizottságtól vonják el a keretet, hiszen szakmai munkájukhoz, 
működésükhöz szükséges a saját bizottsági keretük. Javasolta, hogy kérjék a bizottsági keret 
megemelését.  
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Kovács Gabriella: a Drums Együttes évek óta országos versenyeket nyer, kiemelt díjakat hoznak 
haza, jelentősen hozzájárulnak a város hírnevéhez.  
 
Farkas Márton: javasolta, hogy kérjék fel a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, találjon 
forrást a megemelt keret biztosítására.  
 
Kis-Simon László: aránytalan a pályázati rendszer a bizottsági kerethez képest. Szükséges lenne, 
hogy a bizottság nagyobb keretből gazdálkodhasson. Az önkormányzati intézmények támogatását a 
központi költségvetésben kellene szerepeltetni.  
 
Sellyei Noémi: ebből a keretből csak ekkora támogatást tudnak nyújtani. Kérte, hogy akik most nem 
kapnak támogatást, legyenek türelmesek, mert amennyiben a testület megemeli a keretet, őket is 
támogatni fogják.   
 
Dr. Nagy Atilla: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság teljes egészében a szakmai feladataira 
használja a keretét.  
 
Mikesy György: véleménye szerint a Közművelődési és Oktatási Bizottság kiszolgáltatott helyzetben 
van a Civil Tanáccsal szemben. A Civil Tanács 5mFt-os keretéből 4 mFt-ot át kellene venni. Javasolta, 
hogy a Képviselő-testület csoportosítson át 3 vagy 4 mFt-ot a bizottsághoz.  
 
Dr. Bognár László: a civilek közel 10 éven át harcoltak azért, hogy képviseleti jogot kapjanak.  
Ha már megszerezték ezt a jogot, ezt nem szabad tőlük visszavenni. A keretüket nem lehet elvonni, 
és a bizalmat meg kell adni nekik, hogy a támogatást megfelelően használják fel. Arra nem 
számíthatnak, hogy a Képviselő-testület ezt a javaslatot elfogadja.  
 
Pálfai Kinga: a Civil Tanácstól kik kaphatnak támogatást? 
 
Dr. Nagy Atilla: a Civil Tanács az önkormányzattal egyeztetve fog dönteni a támogatásokról. 
Tudomása szerint már ott is folyamatban van a támogatást elbírálása.  
 
Mikesy György: tévedésben vannak, nem a civilektől veszik el a pénzt, hanem csak arról lenne szó, 
hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottságtól kapnák a támogatást.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: miért nem adtak be a civilek támogatási kérelmet a Civil Tanácshoz? 
 
Gaude Kórus képviselője: a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy egy darab pályázatot nyújthatnak 
be  1millió Ft-os keretre.  
 
Sellyei Noémi: valóban csak 1 pályázat nyújtható be, de abban az esetben, ha már elfogyott a 
keretük, ők továbbítják a megfelelő helyre, legyen az egy másik bizottság, vagy a Civil Tanács.  
 
Stefán Tivadar: korábban ő javasolta, hogy szabályozzák a pályázati támogatásokat, ennek ellenére 
most más hangzott el.  
 
Dr. Nagy Atilla: a pályázatokat megfelelően nyújtották be. Figyelembe kell venni, hogy a bizottság 
eleve kevés összeggel gazdálkodik. A Civil Tanácshoz is kerültek kérelmek. Az összes támogatási 
kérelmet a Civil Tanáccsal együtt szignálták ki a megfelelő bizottságokhoz. A rendszer működik, csak 
sajnos egyelőre a források nincsenek hozzárendelve. 
 
Mikesy András – Kutatás a Cambridge-i  Egyetemen    30.000.-Ft 
 
Mikesy György: bejelentette érintettségét, nem vesz részt a szavazáson.  
 
Sellyei Noémi: akik most nem kaptak támogatást, azoktól türelmet kér, az ő pályázatukhoz 
megpróbálnak forrást találni.  
 
Gaude Kórus képviselője: sajnálattal vette tudomásul, hogy nem kapnak támogatást annak ellenére, 
hogy évek óta folyamatosan szerepelnek a város kulturális életében, illetve évente több alkalommal is 
fellépnek a városi ünnepségeken.  
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Mikesy György: kérte, szavazzák meg, hogy 100 %-ban támogatják a pályázatokat.  
 
Nagy Gábor – Madarak és Fák Napja       20.000.-Ft 
 
Sellyei Noémi: javasolta az elhangzott támogatási javaslatok elfogadását.  
 
Mikesy György: először a módosító indítványról kell dönteni. Határozati javaslata, hogy a bizottság 
100%-ban támogatja a pályázatokat, a hiányzó keretet a civil tanács keretéből biztosítja.  
 
 
Szünet.  
 
 
Sellyei Noémi: az összes támogatási kérelem 5,8 mFt. Ekkora kerettel a Civil Tanács sem rendelkezik.  
 
Mikesy György: javasolta, hogy 50 %-os támogatást kérjenek a Civil Tanácstól.  
 
A bizottság a határozati javaslatot  1 igen 6 nem szavazati aránnyal nem fogadta el.  
 
Megkérdezte a támogatott pályázókat, hogy elfogadják és megvalósítják-e a projekteket a csökkentett 
támogatási összegekkel?  
 
A támogatott pályázók igennel válaszoltak.  
 
A bizottság  6 igen  1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

 
14/2009.( IV. 7. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

a 2009. évi bizottsági keretéből az alábbi pályázati támogatásokat nyújtja:  
 

 
Támogatás kérő neve Támogatás célja Megítélt 

támogatás (Ft) 

Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Oktatási Intézmény- Perdülő 

Táncegyüttes 

Nyári szakmai tábor 

70.000.-

Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

rézfúvós verseny 

70.000.-

József Attila Művelődési Ház Nyárnyitó Napok 100.000.-

József Attila Művelődési Ház Pünkösdi Királyság és 

Gyermeknap 300.000.-

Röcögő Néptánccsoport Néptáncruha vásárlás 100.000.-

Városi Könyvtár Költészet Napja 100.000.-

Gödi Gitársaság  Gitárverseny 100.000.-

Bozóky Gyula Alapítvány Egyházközség története 100.000.-

Mikesy András Kutatás a Cambridge-e 

Egyetemen 30.000.-
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Nagy Gábor Madarak és Fák Napja 20.000.-

 összesen 990.000.-

 
 
 
 

A támogatás folyósítása együttműködési megállapodás alapján történik. 

 

Fedezet: bizottsági keret 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
A támogatott pályázók megköszönték a támogatást.   
 
 
 
2./ Gödi Körkép működésének felülvizsgálata 
 
Mikesy György: a munkaterv szerint az április ülés napirendi pontja a helyi kábeltelevízió 
működésének felülvizsgálata.  
 
Sellyei Noémi: kérte, hogy a napirendi ponthoz írásban nyújtsanak be anyagot. A mai ülésre csak a 
Gödi Körképpel kapcsolatban került be írásos anyag. Az előző ülésen arról tájékoztatta a bizottságot, 
hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnál vannak a szerződések felülvizsgálatra. 
 
Kovacsik Tamás: az előző Képviselő-testületi ülésen döntés született a szerződés módosítására, így 
nincs aktualitása a napirendi pont tárgyalásának.  
 
Szabó Csaba: javasolta, hogy vegyék le a napirendi pontról.  
 
Mikesy György: a májusi ülésre a Gödi Körképpel kapcsolatos anyagot nyújt be, illetve a helyi 
kábeltelevízió működésével kapcsolatban is nyújt be előterjesztést. 
 
Lenkei György: a napirendi pontok között kell szerepeltetni az előterjesztést. Javasolta, hogy vegyék 
le a napirendi pontot.  
 
Farkas Márton: jelezte, hogy őt nem Farkas Istvánnak hívják.  
 
Mikesy György: nem kérte a napirendi pont tárgyalását, de örömmel vette, hogy az általa küldött 
anyag kiosztásra került.  
 
A bizottság 7 igen – egyhangú – szavazati aránnyal levette a napirendi pontot.  
 
 
Szabó Csaba kiment.  
 
 
 
3./ Elismerő Oklevél támogatásának kérése 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 



 23 
 
 

15/2009.( IV. 7. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
támogatásra javasolja az  Oktatási Minisztérium által Elismerő Oklevél c. 

kitüntetés adományozását  
a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  részére.  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 

 
 
 
4./ Óvodai felvételi rangsor –  Felvételi Bizottság alakítása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
 
Szabó Csaba visszajött.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: ismertette a felvételi rangsort.  
 
Mikesy György: a 2. és 3. helyet egy sorban szerepeltetné. 
 
Dr. Nagy Atilla: elviekben ennek a két pontnak nincs súlya. 
 
Pálfai Kinga: az új körzetfelosztással a közép-gödi gyermekek elhelyezése kedvezőtlenül változott.  
 
Dr. Nagy Atilla: pontosítani szeretne. Idáig nem volt felvételi körzethatár, a korábbi években csak a 
korábbi hagyományoknak megfelelően működött a felvétel. A körzethatárt a létszámadatokhoz és a 
kapacitáshoz viszonyítottan határozták meg. Valóban előfordulhat, elsősorban az Alba-kertieknél, 
hogy Felsőgödön több a szabad hely, ezért oda irányítják őket.  
 
Sellyei Noémi: feltételezi, hogy az intézményvezetők rugalmasan fogják kezelni a beiratkozást.  
 
Szabó Zsófia: örömmel vették a körzethatárok meghúzását, mert tavaly gondot okozott a 
beiratkozásnál az irányítószám alapján történő besorolás.  
 
Csányi József: figyelembe kell venni, hogy a testvérek melyik városrészbe járnak.  
 
 
A bizottság 7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
16/2009.( IV. 7. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 
úgy dönt, hogy a 2009. évi óvodai felvételi eljárásban a következő szempontok alapján kell 
betölteni az óvodai férőhelyeket. (az alacsonyabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket 
előbb, mint a magasabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket) 
 
1.  Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező  
            5. életévüket betöltött (kötelezően járó) gyermekek. 
 
2.  Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező  

3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek. 
 

3.  Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
3. életévüket betöltött sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek. 
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4.  Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező 4. életévüket betöltött gyermekek. 
 
5.  Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási  
 hellyel rendelkező 3. életévüket betöltött, vagy 2009. december 31-ig betöltő  
 gyermekek. 
 
6.  Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási  
 hellyel rendelkező, a felvételi kérelem idején a Göd Város Önkormányzata  
 fenntartásában lévő bölcsődei ellátásban részesülő 3. életévüket betöltött  
 gyermekek. Ezen belül az idősebb, óvoda érett gyermekek előnyt élveznek. 
 
7.  Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási  
 hellyel rendelkező 3. életévüket 2010. május 30-ig betöltő gyermekek. 
 
8.  Egyéb jelentkezők 
 
 
A fenti kategóriákon belül kisegítő szabályok a felvételéi sorrend eldöntéséhez: 
 
- Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek „gyermekvédelmi kedvezményben” részesül, vagy  
  gyámhatósági védelem alatt áll. 
 
- Előnyt jelent a felvétenél, ha a gyermek valamennyi gondviselője igazoltan munkavégzésre  
  irányuló aktív (tényleges munkavégzéssel járó) jogviszonyban állnak (alkalmazott, vállalkozó,  
  stb.) és ezt igazolni is tudja. 
 
- Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek testvére már az érintett óvodában ellátott. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   intézményvezetők, Felvételi Bizottság 
 
 
Sellyei Noémi: ismertette az Felvételi Bizottságra tett javaslatot.   
 
 
A bizottság  7 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2009.( IV. 7. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 
óvodafenntartói joga alapján az óvodai férőhelyek igazságos elosztása, a felvételi igények 
jogszerű elbírálása érdekében Óvodai Felvételi Bizottságot hoz létre, melynek jogállása az 
SZMSZ szerinti ad hoc munkacsoporténak felel meg.  
 
Ennek szavazati joggal rendelkező  

elnöke: dr. Bognár László alpolgármester,  
tagjai:    Karaszek Ernőné Kastély Óvoda vezető,  

   Szabó Zsófia 1. sz. Óvoda vezető,   
   a két óvoda szülői szervezetének elnökei  
   vagy 1-1 küldötte. 
 

Őket szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal, titkári teendőkkel kiegészíti dr. Nagy Atilla 
aljegyző. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
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5./ Egyebek 
 
5.1 Helyi kiadvány megjelentetése 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy erről a következő ülésen tárgyaljanak, addigra írásban is kiküldik az 
anyagot.  
  
A bizottság 7 igen –egyhangú – szavazati aránnyal a következő ülésen tárgyalja a napirendi pontot.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta 
és a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 
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