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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009. november 10-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./ Városi Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök
2./ Wigner Jenő Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester

( zárt ülés)

3./ Egyebek
3.1 Gödi Körképpel kapcsolatos előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
3.2 Javaslat a Németh László Díjra
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök

(zárt ülés)

3.3 Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény támogatási kérelme
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Városi Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Sellyei Noémi: tájékoztatta a bizottságot, hogy Gyurcsó Júlia pályázó e-mailben jelezte, hogy családi okok
miatt nem tud személyesen megjelenni az ülésen. Megkérdezte a jelenlévő pályázókat, hogy kívánják-e a
zárt ülés elrendelését.
Szabóné Hegyi Valéria: nem.
Ignéczi Lilla: nem.
Sellyei Noémi: megkérdezte a pályázókat, hogy kívánják-e kiegészíteni a pályázatukat.
Szabóné Hegyi Valéria: nem.
Ignéczi Lilla: nem.

60
Kis-Simon László: mind a három pályázat alapos munka, komoly felkészülést igényelt. A bizottságnak
nehéz lesz döntést hoznia.
A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Sellyei Noémi: megköszönte a pályázóknak a színvonalas pályázatokat. A bizottság egy sorrendet állított
fel, melyet a Képviselő-testület felé továbbít. Ismertette a pályázókkal a bizottság döntését. Első helyen
Szabóné Hegyi Valériát, második helyen Ignézci Lillát, harmadik helyen Gyurcsó Júliát javasolta
intézményvezetőnek.
A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.
2./ Wigner Jenő Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása
Sellyei Noémi: javasolta, jelezzék a Képviselő-testület felé, hogy a jövő évi költségvetésben 3 mFt-tal
szerepeltessék az ösztöndíj keretet.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
41/2009.( XI. 10.) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésben
a Wigner Jenő középiskolai ösztöndíjra 3.000.000.-Ft-ot biztosítson.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Nagy Atilla: tájékoztatta a bizottságot, hogy Arany János Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat került
kiírásra. A kiírás feltételeinek részletesen utánanéz.

3./ Egyebek
3.1 Gödi Körképpel kapcsolatos előterjesztés
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést. A kiadó és a főszerkesztő állásfoglalást kért. Elsősorban
nem a közérdekű hirdetésekről, hanem a nagyobb horderejű, politikai kérdésekről van szó. Nincs lehetőség
arra, hogy mindenki egyéni véleményét megjelentessék, mert akkor a Gödi Körkép csak ezzel lenne tele.
Gombos Péter: véleménye szerint a határozati javaslat nagyon jó és elfogadható. Személyes véleménye,
hogy lakosként hasznos információkhoz jut. Ezen felül javasolta, hogy akár a választások után egy oldalon
a pártoknak lehetőséget kellene biztosítani véleményük kifejezésére. Az MSZP-nek az elmúlt időszakban
nem volt problémája a Gödi Körképpel, nem volt olyan cikkük, melynek megjelentetése problémába
ütközött volna.
Dr. Bognár László: javasolta, hogy az egy oldalon való megjelentetésre a választások kiírását, a jegyző
pártokkal történő egyeztetését követően térjenek vissza.
Csányi József: a pártoknak biztosított megjelentetési lehetőség már korábban is működött. A javaslatot
elfogadhatónak tartotta.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
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42/2009.( XI. 10.) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
felkéri a Gödi Körkép főszerkesztőjét, hogy a konkrét önkormányzatot érintő kérdésekben a
szerkesztő feladata összegyűjteni és összesíteni a véleményeket, melynek lehetőség szerint
minden frakcióval rendelkező civil szervezet és párt, valamint a képviselőcsoporthoz nem tartozó
képviselő véleményét is tartalmaznia kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3.3 Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
támogatási kérelme
Sellyei Noémi: ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét
már lezárták. Jelezte továbbá, hogy az intézmények év végéig nyújtsák be a jövő évi támogatási
igényeiket, mert csak így tudják tervezni a költségvetést.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
43/2009.( XI. 10.) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
felkéri az aljegyzőt, hogy készítse elő a jövő évi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírást,
gondoskodjon annak megjelentetéséről az önkormányzat honlapján,
a Gödi Körképben, valamint a helyi kábeltelevízióban.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 15.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Attila

Sellyei Noémi: amennyiben a bizottságnak maradt kerete, javasolta, hogy azzal támogassák a Németh
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Megkérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy
nézzen utána a szabadon felhasználható bizottsági keretnek.
Szaszovszky Olga: a bizottság 30.000.-Ft szabad kerettel rendelkezik.
A bizottság 4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
45/2009.( XI. 10.) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény természettudományi
munkaközösség programjaihoz 30.000.-Ft támogatást nyújt.
Fedezet: bizottsági keret
Határidő: azonnal
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök
A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.
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Gombos Péter: tájékoztatta a bizottságot, hogy a pedagógusok értékelése, a minőségbiztosítás
bevezetése kötelező lesz az intézményekben. Javasolta, hogy a félév zárását követően kérjék be a
pedagógus értékeléseket, valamint a diák-, partner elégedettség mérések eredményét.
Sellyei Noémi: tudomása szerint az óvodában már működik a rendszer.
Gombos Péter: javasolta, hogy a következő ülésen térjenek vissza a témára, melyhez írásban készít
előterjesztést.
Kis-Simon László: az általános iskolákban a partner elégedettség mérés megtörtént, az az év végi
beszámolókban, a minőségbiztosítással együtt szerepelt.

Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Sellyei Noémi
elnök

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

