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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009. 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. 
 
A bizottság  5 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Támogatási kérelmek 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök  
 
2./ Gödi kiadvány megrendelése 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ Egyebek 
Sellyei Noémi: intézmények nyitva tartása 
Farkas Márton: környezetvédelemmel kapcsolatos verseny 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Támogatási kérelmek 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület 1 millió forinttal megnövelte a bizottság keretét, melynek 
felosztására javaslatot tett.  
 
Dr. Bognár László: tudomása szerint a galambászok kérelme. Rendbe hozták a tűzoltó szertárt, és a 
Bozóky teret.  
 
Farkas Márton: mit takar a Kairosz Kiadó kérelme? 
 
Dr. Nagy Atilla: a szerző PhD szakdolgozat kiadásához kér támogatást.  
 
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2009. ( VI. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

az alábbi támogatásokat nyújtja:  
 

Támogatást kérő neve Megítélt támogatás 
KOB keret 

Támogatás folyósítása 

Huzella Tivadar Általános Iskola 150.000.- TESZ-en keresztül

Németh László Általános Iskola és 150.000.- TESZ-en keresztül 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Kastély Óvoda 60.000.- TESZ-en keresztül

Kincsem Óvoda 100.000.- TESZ-en keresztül 

Drums  Ütőhangszeres Együttes 350.000.- Együttműködési megállapodás 
keretén belül 

Cserkészcsapat 30.000.- Együttműködési megállapodás 
keretén belül 

Kairosz Könyvkiadó/Dr. Guóth Emil 40.000.- Együttműködési megállapodás 
keretén belül 

Wagner László  60.000.- Együttműködési megállapodás 
keretén belül 

Postagalamb Egyesület 30.000.- Együttműködési megállapodás 
keretén belül 

összesen 970.000.-

 
 

Fedezet: bizottsági keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
2./ Gödi kiadvány megrendelése 
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést.  
 
Gombos Péter: a kiadvány tartalmaz-e reklámot? 
 
Dr. Bognár László: a végén szerepelhet hirdetés.  
 
Kis-Simon László: erre a kiadványra már régóta szükség van.  
 
Dr. Bognár László: a bizottságnak a kiadvány példányszámát kellene meghatároznia.  
 
Gombos Péter: a kiadványt a Tourinform irodák részére is meg kellene küldeni.  
 
Csányi József: a példányszám határozza meg az árat.  
 
Farkas Márton: milyen módon kerülne szétosztásra? 
 
Dr. Bognár László: akár, a Gödi Körképpel, akár kihelyezéses módon.   
 
Sellyei Noémi: a kiadvány tartalmáról is dönteni kell.  
 
Farkas Márton: a határozati javaslatban szereplő témák mindent lefednek.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntsön a 
példányszámról és a forrásról. 
 
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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26/2009. ( VI. 9. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 
javasolja a Képviselő-testület felé a Gödöt ismertető kiadvány megjelentetését. (Képes 
vendégváró a 10 éves Göd város bemutatásával) 

 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok alapján 
döntsön a példányszámról. 
 
 
Külalak: 
A/5-ös méret, 135 grammos fényes műnyomóra 
 
Tartalmi követelmény: 
Település történetét, térképét (füzet közepén) - jelölve az legfontosabb intézményeket 
Történelmi személyiségeit 
Műemlékeit, emlékhelyeit 
Templomait, (mise és istentiszteleti rend) 
Intézmények címe, elérhetősége vezetőjének neve 
Természeti szépségeit 
Testvérvárosi kapcsolatait, - testvérvárosok rövid bemutatásával 
Szálláshelyeket (hotelek), éttermek, gasztronómiai paletta 
Kórusok, táncegyüttesek, civil szervezetek elérhetőségei 
Sportlehetőségek, eredmények 
Hagyományőrző csoportok bemutatása 
Samsung, Pólus Hotel, Afrodité Hotel, Ilka csárda és panzió, Nemeskéri-Kiss Kúria 
Postahivatalok 
Oktatási intézetek (szakkörök, nyelvtanulás) létszám, Búzaszem, Piarista Szakiskola Fesztiválok 
(szüreti felvonulás) 
Közérdekű címek és telefonszámok, Polgármesteri hivatal elérhetőségei, fogadóórái, 
Programok /rendezvények  
Rövid francia /német/angol nyelvű ismertető 
 
Példányszám és ár   (+ÁFA) 
 

Ajánlattévő példányszám 
 2000 5000 10000 

Colorpark 232.- 168.- 117.- 
PrintCom 242.- 180.- 150.- 
Passziánsz Bt. 230.- 165.- 115.- 
Prestige8 245.- 200.- 140.- 

 
 
Elkészítési határidő: 2009. július 31. 
 

Fedezet: a költségvetésben elkülönített „városmarketing kiadvány és képeslap”  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
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3./ Egyebek 
 
Farkas Márton: környezetvédelemmel kapcsolatos verseny 
Farkas Márton: egy környezetvédelmi rajzpályázatra hívta fel a figyelmet.  
 
Sellyei Noémi: mi a határidő a pályázat leadására? 
 
Farkas Márton: június 30. 
 
Sellyei Noémi: felhívta a figyelmet arra, hogy már csak ezen a héten van tanítás.  
 
Farkas Márton: jelezte, hogy egyre több helyen firkálják össze a házak falát. Kérte, hogy ősszel az 
iskolai kereten belüli környezetvédelemről tárgyaljanak és számoljanak be az intézményvezetők a 
környezettudatos nevelésről.  
 
Karaszek Ernőné: a szülői munkaközösségek nem értenek egyet azzal, hogy a gyermekek tegyenek 
rendet a felnőttek után. Nem csak a környezetvédelemre, hanem az egészségvédelemre is tekintettel 
kell lenni. 
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy ősszel térjenek vissza erre a témára.  
 
Kis-Simon László: az iskoláknak a környezettudatos nevelést szerepeltetni kell a pedagógiai 
programjukban.  
 
 
 
 
Sellyei Noémi: intézmények nyitva tartása 
Sellyei Noémi: az intézmények dokumentációit át kellett nézni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
munkaidők eltolódtak, ezért kérte, hogy az intézményvezetők legyenek erre tekintettel, és a 
jogszabályok betartása mellett rugalmasan legyenek nyitva.  
 
Karaszek Ernőné: ennek költségvonzata is van, pótlékokat kellene fizetni.  
 
Sellyei Noémi: több szülő jelezte, hogy erre igényük lenne, mert nagyon sokan dolgoznak 17.00 óráig.  
 
Dr. Nagy Atilla: a nyitva tartást lépcsőzetesen, összevontan kell kezelni.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy azok az intézmények, amelyeknek nincsen nevük, tegyenek javaslatot 
a névválasztásra. 
 
 
 
 
Dr. Nagy Atilla: tájékoztató az óvodai felvételekről 
Dr. Nagy Atilla: tájékoztatta a bizottságot az óvodai felvételekről. A csoportok 30 fővel lettek tervezve. 
A tavalyi évhez képest kevesebb visszautasítás történt, idén 27 gyermeket nem tudtak felvenni. Kérte 
a bizottság támogatását a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság felé, hogy a 
magánóvodákban járó gyermekek után a jövőben is biztosítani tudják a normatív finanszírozáson felüli 
részt.  
 
Dr. Bognár László: az óvodai ellátáshoz azonnal szükség van 85.000.-Ft-ra, hogy a magánóvodákban 
lévő gyermekek nyári elhelyezése biztosítva legyen.  
 
Sellyei Noémi: a gyermekeket nem lehet állandóan áthelyezni, még a szünidőre sem. 
 
Dr. Nagy Atilla: a jogviszonyt nem lehet folyamatosan változtatni. Felmerült olyan eset is, hogy most 
már van hely az önkormányzati óvodába, de a szülő a magánóvodába szeretné továbbtartani a 
gyermekét, és a vannak olyanok is, akik két helyre jelentkeztek.  
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Sellyei Noémi: az 1 millió forintot nem az oktatási intézményi ellátásra kapta a bizottság. A 
polgármester nyilatkozott arról, hogy lesz új óvoda, addig az ellátást biztosítani kell.  
 
Karaszek Ernőné: a nyári szüneti ellátáshoz jogviszonyt kell létrehozni, és nincs garancia arra, hogy 
ezt követően a szülő visszaviszi a magánóvodába a gyereket. 
 
Sellyei Noémi: nem fogadható el a gyermekek ide-oda helyezése. Felhívta arra is a figyelmet, hogy 
csak 3 hónap után lehet az állami finanszírozást megigényelni.  
 
Karaszek Ernőné: az ÁNTSZ szeptembertől komoly előírásokat határozott meg a Jávorka úti épületre. 
Nem teljesítés esetén több százezer forintos büntetésre számíthatnak.  
 
 
 
 

 
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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