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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009. 

január 13-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                  KOB rendes ülése 
 
 
 
Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mindenkinek eredményes és 
boldog új évet. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta.  Ismertette, 
majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. Bemutatta a bizottság új külsős 
tagját és felkérte, hogy röviden mutatkozzon be.  
 
Gombos Péter: a Váci Mezőgazdasági Szakiskola nevelési igazgatóhelyettese. Elsősorban a 
minőségirányítás a szakterülete. Megköszönte a bizottság bizalmát.  
 
A bizottság  6 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Városi ünnepségek meghatározása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
2./ Beszámoló a bizottság 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
3./ Bölcsőde épületében lévő óvodai csoport működési feltételeinek biztosítása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
4./ Egyebek 
 
4.1 József Attila Művelődési Ház – státuszigény 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
4.2 Közoktatási megállapodási tervezet –Géza Fejedelem Református Általános Iskola  

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
4.3 Dr. Bognár László - kérelem előterjesztése 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Városi ünnepségek meghatározása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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1/2009.( I. 13.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé  

a városi ünnepségek, rendezvényekre vonatkozó éves naptárt. 
 

Városi ünnepségek, rendezvények 
2009 

dátum téma helyszín résztvevők 

január 19. 
 
 
 

Magyar Kultúra Napja 
 
 
 

Dunapart 
Nyaralóházak 
Színházterme 
 

1.sz. Óvoda, 
Gaude Kórus, 
Gitársaság, 
Röcögő 
Néptánccsoport 

február 25. 
 
 
  

Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 
 
 

Alsógödi Kiserdő-
Kopjafa 
 
 

Lengyel György, 
Felsőgödi 
Munkásdalkör, 
Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub 

március 15. 
 

 
 
városi ünnepség 
 

Kossuth tér,  
Petőfi tér,  
Nemeskéri-Kiss 
Kúria  

április ….  
 
 

Költészet napja 
 
 

 
 

József Attila 
Művelődési Ház, 
Civil Tanács 
 
 

május …. Madarak-Fák Napja Alsógödi Kiserdő 
József Attila 
Művelődési Ház  

 
május 20. 

 
Kihívás Napja 
 

Intézmények 
   

május 29. 
 
 

Pedagógusnap 
 
 

 
Nemeskéri-Kiss 
Kúria 
 
 

Gaude Kórus 
 
 
 

augusztus 20-23. 
 

 
városi ünnepség 
     

 
október 23. 

 
városi ünnepség 
     

 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
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2./ Beszámoló a bizottság 2008. évi munkájáról 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: jelezte, hogy a beszámolóból kimaradt a József Attila Művelődési Ház 
igazgatói álláshelyének elbírálása.  
 
Sellyei Noémi: kérte a beszámoló kiegészítését.  
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2009.( I. 13.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 
 bizottság a 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 
(beszámoló mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
3./ Bölcsőde épületében lévő óvodai csoport működési feltételeinek biztosítása 
Sellyei Noémi: a Képviselő-testület visszautalta az anyag a bizottság elé.  
 
Dr. Nagy Atilla: az átmeneti óvodai férőhelyekre 5 mFt-ot biztosított a testület, a 
működtetésre és az eszközökre együttesen. A 2009-re újabb státuszt igényeltek. A 
bölcsődében több gyermeket visszatartottak a szülők, ezért a bölcsődei felvételt 
befagyasztották. Most ezek a gyerekek felkerülhetnek az óvodai csoportba, ahol emiatt 
szükség van az új dolgozóra. Ha a csoportlétszám növekszik, esetleg újabb 
létszámbővítésre lehet szükség.  
 
Sellyei Noémi: amennyiben megnövekszik a létszám, átalakul-e a napközbeni ellátás és 
gondozóra vagy óvónőre lesz szükség? 
 
Dr. Nagy Atilla: a csoport jelenleg is óvodaként működik, óvónői bérrel számolnak. Később 
fizetőssé lehet tenni a napközbeni ellátást.  
 
Sellyei Noémi: van-e lehetőség arra, hogy csak augusztus végéig kössenek szerződést? 
Amennyiben szeptemberben beindul az óvoda, arra már finanszírozást lehet igényelni.  
 
Dr. Nagy Atilla: nem ismeri a már megkötött szerződés részleteit.  
 
Mikesy György: nem készült háttérszámítás. Szeretne költségvetést látni, hogy milyen 
bevétellel és kiadással számolnak.  
 
Sellyei Noémi: a jelenlegi egy csoport ellátását  kell biztosítani.  
 
Dr. Nagy Atilla: nincs bevétel, mert óvoda helyett működik a csoport, nem igényelhetnek 
finanszírozást. Bevételt akkor érnek el, ha a csoportba fizetős gyermekeket is fel tudnak 
venni.  
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Gombos Péter: a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabály alapján a határozott idejű 
szerződést követően csak határozatlan idejű szerződést köthetnek.  
 
Dr. Nagy Atilla: a tervek szerint vagy a jelenlegi napközbeni ellátásban, vagy az új óvodában 
tudják majd foglalkoztatni az új kollégát.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy 8 hónapra, 2009. augusztus 31-ig kérjék az új státuszt.  
 
A bizottság   6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2009.( I. 13.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot 
 az alábbi határozati javaslat elfogadására:  

 
Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. Az óvodai férőhelyek átmeneti növelésére a Képviselő-testület által 2008. júliusában 
megállapított 5 millió Ft terhére jóváhagyásra javasolja a Szivárvány bölcsőde Oázis 
parki főépületének emeletén végzett átalakítási munkálatokat hozzávetőleg brt 2,5 M 
Ft. értékben, 

2. Ugyanezen forrás terhére jóváhagyásra javasolja 2008. október 1-tól 2008. december 
31. napjáig egy új óvodapedagógus álláshely finanszírozását hozzávetőleg 800 eFt 
összegben, 

3. A maradék keret terhére jóváhagyásra javasolja a berendezési tárgyak, eszközök, 
fejlesztőeszközök beszerzését 1,4 M Ft keretösszegben. 

4. Javasolja a 2. pontban említett óvodapedagógus álláshely további finanszírozását a 
2009-es költségvetés terhére 3200 e Ft keretösszegben. 

5. Javasolja egy további óvónő/gondozónő álláshely létesítését 2009. februárjától 
2009. augusztus 31-ig és annak betöltését a 2009-es költségvetés terhére legfeljebb 
2000 e Ft keretösszegben. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Egyebek 
 
4.1 József Attila Művelődési Ház – státuszigény 
Sellyei Noémi KOB elnök: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikesy György: közmunkaként el lehet-e látni a feladatot? 
 
Bognár Noémi: a belső takarítást nem lehet, de az udvari, kerti feladatot már oldották meg 
ilyen formában.  
 
Dr. Bognár László: létszámbővítésről nem lehet szó, hiszen az önkormányzat arra törekszik, 
hogy elbocsátásra nem kerüljön sor. A takarító a 4 órás munkaideje helyett 8 órában 
dolgozik. Előfordul, hogy a rendezvényeket követően még este is visszamegy dolgozni. A 
korábbi 8 órás munkahelyeket felszabdalták, ezért vannak ilyen beosztások. Javasolta, hogy 
legalább 6 órás munkaidőt biztosítsanak az intézménynek.  
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Bognár Noémi: ismertette a korábbi vezetők által felosztott munkaidőket, valamint a 
Településellátó Szervezetnek a felosztásokból adódó könyvelési problémáit. A megfelelő 
munkavégzéshez 4 órás státusz, de könyvelési szempontból legalább a 2 órás munkaidőre 
van szükség. 
 
Szentgáliné Erőss Márta: megerősítette a művelődési ház igazgatójának szempontjait. A 
könyvtári értékek védelme érdekében ezt közhasznú munkással nem lehet megoldani. A 
jelenlegi dolgozóval a könyvtár is elégedett. 
 
Kis-Simon László: javasolta a 2 órás státusz bővítését és a külső munkát közmunkaként 
végeztessék el. 
 
Sellyei Noémi: javasolta a 4 órás státuszigényt, meghagyva a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottságnak, hogy szükség esetén kevesebb óraszámot biztosítson.  
 
Mikesy György: ez egy bizalmi állás, és ő is alkalmaz közmunkást. Akik jelentkeznek 
közmunkára, azok közül is vannak olyan végzettségűek, akiket lehet alkalmazni.  
 
Lenkei György: valóban vannak magasabb iskolai végzettségűek, és nekik elsősorban nem 
fizikai, hanem szellemi munkát próbáltak keresni. Az alacsonyabb végzettségűek pedig 
általában orvosi igazolás alapján nem alkalmasak a fizikai munkára.  
 
Farkas Márton: egyetért azzal, hogy a jelenlegi dolgozót alkalmazzák magasabb 
óraszámban, mivel ez egy bizalmi állás.  
 
Sellyei Noémi határozati javaslata: 4 órás bővítés és a külső munkát közmunkára adják át. 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2009.( I. 13.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

indokoltnak tartja a József Attila Művelődési Ház  0,5  (4 órás)  státuszbővítését.  
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot a fedezet biztosítására.  

A státusz bérigénye  40.000.-Ft + járulék 13.775.-Ft/hó, 
összesen: 53.775.-Ft/hó.  

 
 

A külső (udvari)  feladatok ellátását a Településellátó Szervezeten keresztül  
közhasznú munkavégzés keretén belül kéri biztosítani. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Pintér György PEKB elnök 
       Markó József polgármester 
       Településellátó Szervezet igazgatója 
 
 
 
4. 2 Közoktatási megállapodási tervezet – Géza Fejedelem Református Általános 
Iskola  
Lenkei György: többször beszélt az iskola vezetőivel. Az előző testületet megkereste az 
akkori plébános, aki egy katolikus iskola alapításához kért támogatást, melyet a testület 
akkor megszavazott. Ennek ellenére sehol sem szerepel a katolikus, keresztény, vagy akár 
az ökomenikus jelző. Nincs rá garancia, hogy az iskola a későbbiekben felvenni ezt a jelzőt.  
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Mikesy György: tudomása szerint a katolikus jelző használatához püspöki engedély 
szükséges.  
 
Lenkei György: akár az ökomenikus vagy keresztény jelző is elfogadható.  
 
Mikesy György: a közoktatási megállapodásban le van írva, hogy kik a felek, ezt el kell 
fogadni.  
 
Sellyei Noémi: korábbi megbeszéléseken a katolikus jelző szerepelt. Az alapkő letételekor 
még az evangélikus pap is jelen volt.  
 
Horváth Szilárd: ismertette az iskola pontos megnevezését. Az alapítvány szellemisége 
továbbra is keresztény, és Ország Tibor atya továbbra is részt vesz a munkában. Az 
általános iskola nevét nem tudják megváltoztatni. Amennyiben ökomenikus jelző szerepel, 
nem lehet egyházi fenntartású iskola. 
 
Sellyei Noémi: a köztudatban a Búzaszem Iskola név szerepel. 
 
Mikesy György: az iskolaválasztáskor nem a név számít, hanem az iskola szellemisége, 
működése a döntő. Ez nem megtévesztő. A megállapodásban szerepel, hogy az 
önkormányzat elfogadja az iskola értékrendjét.  
 
Farkas Márton: az önkormányzat igényt tart arra, hogy szerepeljen a névben a keresztény 
jelző.  
 
Lázár László: a közösségi tanácsuk elé terjesztik a keresztény jelző alkalmazásának 
kérdését.  
 
Horváth Szilárd: ez az iskola elnevezését nem változtatja, az a református tanács által 
rögzített név. 
 
Mikesy György: több olyan intézményt ismer, melynek a nevében nem szerepel a fenntartóra 
utaló jelző.  
 
Dr. Nagy Atilla: javasolta, hogy az ökomenikus jelző szerepeljen a Praeambulumban. 
Vállalja-e az iskola, hogy az elnevezésükben szerepeljen a keresztény vagy ökumenikus 
jelző? 
 
Lázár László: ezt a közösségi tanács elé kell vinniük.  
 
Dr. Bognár László: ezt már korábban meg kellett volna tennie az iskolának. Tegnap itt volt a 
Kolping Országos Szervezetének képviselője. A jogszabályok alapján nem kötelező megadni 
a kiegészítő támogatást. Ez elsősorban ott lehetséges, ahol nincs önkormányzati intézmény. 
Akkor kötelező a támogatás nyújtása, ha aláírják a támogatást.  
 
Lázár László: ismertette a Közoktatási törvény 81 §-t. A 11. pont alapján jogosultak a 
támogatásra.  
 
Sellyei Noémi: a jogszabály egyoldalúan elindítja a megállapodást, a támogatás mértékét az 
önkormányzat határozza meg.  
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Dr. Bognár László: a korábbi előterjesztés alapján megtévesztés történt a megállapodás 
megkötésének kötelező voltára vonatkozóan.  
 
Lenkei György: a keresztény jelző folyamatos használatát vállalja-e a Búzaszem Iskola? A 
város legdrágább területét adták át, véleménye szerint ehhez vállalni kell az önkormányzat 
által igényelt gesztust. Kérte, hogy a médiában folyamatosan szerepeljen a Búzaszem után a 
keresztény jelző. Ha nincs tudatosítva és megnevezve az iskola szellemisége, bármit 
feltételezhetnek róluk.  
 
Horváth Szilárd: kikérte magának a megjegyzést. Mindenképpen keresztény iskolát kívánnak 
létrehozni. Meghívta Lenkei György képviselőt az iskola rendezvényeire, szertartásaira. 
 
Lenkei György: a keresztény jelzőre nem méltó az odabiggyesztés.  A szcientológus jelzőt 
nem használta, a tálib megjegyzés arra vonatkozott, hogy az elnevezés nélkül bármire 
gondolhatnak.   
 
Dr. Nagy Atilla: elismerte, hogy szerepet vállalt a megállapodás megkötésének kötelező 
minősítésében.  
 
Mikesy György: ő is kikéri magának a diktatórikus, terrorista fellépést. A kommunista államra 
jellemző módon viselkednek. A közoktatási megállapodást meg kell kötni. Bízzuk rá az 
intézményre, hogy milyen nevet használnak, amit az egész világ előtt felvállalnak.  
 
Sellyei Noémi: a bizottság már korábban támogatta a megállapodás megkötését. A 
megállapodás tervezetet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elé terjeszti.  
 
 

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

 
K.m.f. 

 
 
 

 
Sellyei Noémi         Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 

 


	Sellyei Noémi         Szaszovszky Olga

