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

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     igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Szakmai munka ellenőrzése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
2./ Közoktatási koncepció elkészítése 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
3./ Nyári operett tábor 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi  
4./ Nagy Bence tanuló ügye     zárt ülésen 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
Egyebek 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola 2008/2009-es tanév nevelési értekezlete 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Szakmai munka ellenőrzése 
Sellyei Noémi: az önkormányzati intézmények fenntartása lehetővé teszi, hogy a pedagógiai 
programok megvalósítását az intézményekben ellenőrizzék.  
 
Horváth Ferenc, a Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatója: hogyan kerül kivitelezésre az 
ellenőrzés? 
 
Szabó Zsófia, az 1.sz. Óvoda vezetője: az óvoda SZMSZ módosítása és pedagógiai programjának 
kidolgozása folyamatban van, kérte, hogy ennek elfogadása után kerüljön sor a látogatásra.  
 
Dr. Nagy Atilla: a hatékonyságvizsgálatot a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság indította 
el. A Közművelődési és Oktatási Bizottság a szakmai felügyeletet kívánja megvalósítani. 
 
Sellyei Noémi: a szorosabb együttműködésre törekednek az intézményekkel. Erre jogszabályi 
előírások vonatkoznak és bejelentési kötelezettségük van.  
 
Mikesy György: az előkészítő munkáktól függetlenül lehet a látogatást megvalósítani és esetleg 
szakmai észrevételeket tehetnek.  
 
Farkas Márton: milyen formában kerül megszervezésre a látogatás? Kérte, hogy az intézmények 
vezetőivel egyeztessenek.   
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Sellyei Noémi: amióta ő a bizottság elnöke, erre még nem került sor. Szeretne élni ezzel a 
lehetőséggel, és szükségesnek tartja az intézmények látogatását. Javasolta, hogy a koordinációt 
munkát az aljegyző lássa el.  
 
Kis-Simon László: az óralátogatást követően az iskola vezetésével egy konzultációt lehet folytatni. 
Szóba kerülhetnek a távolabbi célok, és hogy azok mennyire reálisak. A hétköznapi problémákat is 
meg kell beszélni.  
 
Dr. Nagy Atilla: a közoktatási törvény tartalmazza, hogy a szakmai munkát ellenőrizhetik, de szorosan 
vett véleményt a közoktatási szakértő tehet.  
 
Mikesy György: a határozati javaslatba meghatározott személyekről mikor döntenek? 
 
Sellyei Noémi: a személyek folyamatosan változhatnak. Első helyen a látogatásról kell dönteni, ezt 
követő majd a részletes kidolgozás.  
 
Lázár László, a Búzaszem Általános Iskola igazgatója: az önkormányzattal nincs fenntartói 
kapcsolatuk, de ezúton hívja meg a bizottságot.  
 
  
A bizottság 6 igen  – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2009.(II. 10.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

 
a kulturális és közoktatási-, nevelési intézményekben a programok által meghatározott szakmai 

munkát, a fenntartó által a hatályos jogszabályok keretein belül minden szorgalmi időszakon 
belül, a bizottság erre a feladatra esetenként megbízott tagjai, min. egyszer ellenőrizik és erről 

a bizottságot és az intézmény vezetőit is tájékoztatják. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
                 Dr. Szinay József jegyző    
 
 
Farkas Márton: a gyermekvédelemmel kapcsolatban megjegyezte, hogy a gyalogátkelőhelyek nem 
biztonságosak, a reggeli közlekedésben nagy a káosz. Kérte, hogy a bizottság kérje fel a Képviselő-
testületet, hasson oda a balesetmentes, biztonságos közlekedés fenntartásáért. Az utóbbi időben 
elszaporodtak a közlekedési problémák és a vandalizmus.  
 
Sellyei Noémi: a megfelelő fórumon jelezni fogja a problémát.  
 
 
 
2./ Közoktatási koncepció elkészítése 
Sellyei Noémi: szóban már egyeztetett az intézmények vezetőivel. Az elkövetkező 5 évre vonatkozó 
koncepció elkészítését kérte, mely alapján el tudják készíteni a város koncepcióját.  
 
Kis-Simon László: tudomása szerint egy közép-és egy hosszú távú tervet kell készíteni az 
intézményeknek. Ebben a továbbképzéseket is rögzítik, ezt lehetne kibővíteni.  
 
Horváth Ferenc: mi a határidő az elkészítésre? 
 
Sellyei Noémi: 2009. március 31. Véleménye szerint elegendő időt adtak a kidolgozásra.  
 
Karaszek Ernőné: általános koncepciót tudnak készíteni, de névre szóló továbbképzést nem tudnak 
készíteni, mert a továbbképző szervek nem működnek megfelelően.  



 9 
 
 
 
  
A bizottság   6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2009.(II. 10.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

felkéri az önkormányzat közoktatási és kulturális intézményeit  
fejlesztési tervek kidolgozására, melyek egy koncepció alapját képezve  
a város oktatási- és kulturális irányban való fejlődését határoznák meg. 

 
 
Határidő: 2009. március 31.  
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
3./ Nyári operett tábor 
Sellyei Noémi: az előterjesztésből kimaradt, hogy ez egy országos tábor lenne.  
 
Farkas Márton: a gödi művészek is be tudnak kapcsolódni a programba. A nyári időszakban tudnak-e 
annyi gyermeket befogadni, melyből fenn tudják tartani a tábort? 
 
Csonka Zsuzsanna: nehéz eldönteni, hogy a jelentkezéssel, vagy a beharangozással kezdjék-e a 
munkát. Ehhez először is a tábor indításáról kell dönteni. Bizonyos létszám elérésével megtérülhet a 
művészek honoráriuma. Nem csak tábor, hanem kurzusként indítanák a programot. A helyi művészek 
jelezték, hogy nem kérnek honoráriumot. A felmérést követően tudják csak megítélni, hogy kell-e 
hozzájárulást fizetni a tábort igénybe vevőknek.  
 
Farkas Márton: ezek szerint a hozzájárulást kérik ahhoz, hogy Gödön legyen a tábor. Véleménye 
szerint a két iskolával fel kell venni a kapcsolatot.  
 
Kis-Simon László: a bizottság csak szándéknyilatkozatot tud adni, a részletes terv után tudnak 
dönteni.  
 
Horváth Ferenc: az iskolák igénybevétele esetén költségekkel kell számolni. A gondnok, takarító 
díjával is számolni kell, illetve a nyári szabadságok kiadása is megváltozhat. Az iskoláknak erre nincs 
fedezete.  
 
Sellyei Noémi: az előzetes tárgyalások során a Dunapart Nyaralóházakat ajánlotta erre a célra.  
 
Csonka Zsuzsanna: az iskoláktól is lehetne ajánlatot kérni, milyen költséggel járna, ha ott szerveznék 
a tábort.  
 
Dr. Bognár László: megköszönte a művésznőnek a 2008. augusztus 20-i műsort.  
 
Mikesy György: a kalkulációtól függetlenül milyen összeget kell majd a tanulóknak fizetniük? 
 
Csonka Zsuzsanna: Székesfehérváron 1 hét 55.000.-Ft-ba került és a különböző  fellépéseket 
követően csökkentek az összegek.  
 
Sellyei Noémi: javasolta az elvi támogatás megadását.  
 
A bizottság   6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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7/2009.(II. 10.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elvi hozzájárulását adja nyári opera-operett és tánckurzus beindítására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
Egyebek 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola 2008/2009-es tanév nevelési értekezlete 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. A jegyzőkönyvet az anyagküldést követően kapták kézhez. 
 
A bizottság 6   igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

8/2009.(II. 10.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elfogadja a Huzella Tivadar Általános Iskola 2008/2009. tanév féléves nevelési értekezletéről 

készült jegyzőkönyvet. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök  
 
 
Sellyei Noémi: a következő napirendi pontot zárt ülésen fogja tárgyalni a bizottság.  
 
Lukács Istvánné, a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója megkérdezte, hogy a zárt ülésen részt vegyen-e. 
 
Sellyei Noémi: igen.  
 
Lukács Istvánné: a beiratkozás időpontját - 2009. április 6-7.  - a márciusi Gödi Körképben meg kell 
jelentetni, hogy a lakosság időben tájékozódjon.  
A tető beázást folyamatosan jelezte a hivatal felé. Kérte, hogy találjanak megoldást a beázás 
megszüntetetésére.  
 
Mikesy György: ez a probléma már 7-8 éve fennáll. Kérte, hogy a hivatal járjon el az ügyben.  
 
Sellyei Noémi: a benyújtott két pályázat forráshiány miatt el lett utasítva, és  tudomása szerint erre 
most nincs pályázati kiírás.  
 
 

 
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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