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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010. március 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. 
 
Mikesy György: kérte, hogy a decemberben beterjesztett anyagát a következő ülésén tárgyalják meg.  
 
Sellyei Noémi: a következő ülésen a bizottság munkarendjének megfelelően a napirendi pontok között 
szerepel a Gödi Körkép beszámolója. Írásban kérte a főszerkesztőt a beszámoló elkészítésére.  
 
 
A bizottság  5  igen  - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Beszámoló a Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Szabóné Hegyi Valéria intézményvezető 

 
2./ Az önkormányzat oktatási minőségbiztosítása     
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
3./ Javaslat a városi ünnepségek – rendezvényekre 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
4./ Főtanácsosi, tanácsosi cím adományozásának lehetősége 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
5./ Általános iskolák dokumentációjának elfogadása 
 Előterjesztő: Horváth Ferenc igazgató 
 
 
 
Gombos Péter megérkezett.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
Sellyei Noémi ismertette az előterjesztést.  
 
Farkas Márton: a beszámoló részletes, rendkívül alapos, a könyvtár munkájában nagy változás történt. 
A sikeres munkájuk talán legkiemelkedőbb része az író-olvasó találkozó. Javasolta, hogy ezt a vonalat 
tovább folytassák.  
 
Szabóné Hegyi Valéria: továbbra is tervezik az író-olvasó találkozók szervezését.  
 
Mikesy György: igényes és áttekinthető képet kaptak a könyvtár tevékenységéről. A kultúrában fontos 
szerepe van abban, hogy személyes találkozókat is szervezzenek. Rengeteg olyan irodalom van, 
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melyben megemlítik a fogyatékosságot, illetve az írók között is vannak fogyatékkal élők, esetleg velük is 
érdemes találkozót szervezni. Nemcsak az iskolákban, hanem a kultúrában is integrálni kell.  
 
 
A bizottság   6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2010.( III. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadja a Göd Városi Könyvtár 
2009. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 

 
2./ Az önkormányzat oktatási minőségbiztosítása     
Dr. Nagy Atilla aljegyző: az önkormányzatnak el kell készítenie a minőségbiztosítási programját, mely 
alapján készítik el az oktatási intézmények a saját minőségbiztosítási programjukat. A feladatra 
szakértőt kértek fel, a munka folyamatban van, várhatóan a következő bizottsági ülés elé kerül az 
anyag.  
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
 
3./ Javaslat a városi ünnepségek – rendezvényekre 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikesy György: más önkormányzat városi rendezvényeiről, iskolai programjairól külön részletes 
tájékoztatót készítenek. Máshol állandóan nagy tömegben vannak jelen a városi ünnepségeken, mely 
sajnos Gödre nem jellemző. 
 
Dr. Bognár László: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökének javaslatára került 
vissza a bizottság elé. Ennek fő oka, hogy a költségvetésben egyre kevesebb fedezetet tudnak 
biztosítani. A Képviselő-testület március 15-ig elfogadta az ünnepségeket, melyet kiegészített a Trianoni 
megemlékezéssel.  A rendezvények közül több civil kezdeményezés, pl. szüreti bál, múzeumok 
éjszakája, gyereknap, melyhez az önkormányzat támogatást nyújt.  
 
Mikesy György: a városnak azokat a rendezvényeket kell megszerveznie, melyet a törvényben előírnak, 
vagyis a nemzeti ünnepek. A civilek hatékonyabban és kevesebb költséggel szervezhetnék meg a 
rendezvényeket, programokat. A hivatalos városi ünnepségek azok, melyek munkaszüneti napok is.  
 
Farkas Márton: valóban el kell különíteni, mi az ami kötelező, és mi az amit a civilek átvállalhatnak. A 
nemzeti ünnepeket kell a városnak megszerveznie, a többi rendezvényt a civilek szervezzék. Az újabb 
országzászló felállítása komoly anyagi terhet jelent. A Várdombon lévő országzászló központi helyileg 
is megfelelt az eredeti céljának, nem ért egyet egy újabb országzászló felállításával. Miért nem 
használják ki a Várdomb adta lehetőségeket. A Lenkey utcában hol lesz hely az ünnepségek 
megtartására? Miért nem szervezik oda a városi ünnepséget? 
 
Dr. Bognár László: az eredeti országzászló valóban a Petőfi téren volt. A levéltári kutatások alapján 
szintén volt országzászló a Lenkey utcában. Ennek felállítására a civilek részéről igény merült fel. 
Ehhez 600.000.-Ft támogatást nyújt az önkormányzat. A Nemzeti Front és a civilek gyűjtést szerveznek 
a zászló felállításához. A rendezvények az igényeknek megfelelő helyszíneken történnek.  
 
Kis-Simon László: a Várdombon álló zászlót nem országzászlóként kellene szerepeltetni. A 
koszorúzásokat új helyszíneken lehetne megrendezni. A három nemzeti ünnep mellett a művelődési 
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háznak kellene összefognia a többi rendezvényt. A Gödi Körképben és a hirdetőtáblákon időben fel 
kellene tüntetni az éves rendezvényeket.  
 
Sellyei Noémi: tavaly a civil tanács készített egy rendezvényprogramot.  
 
Szabó Istvánné: ezt az éves programot soha nem lehetett összehangolni. Az intézménye nem jogosult 
arra, hogy más intézményt felkérjenek, megbízzanak. A rendezvények technikai felszerelése komoly 
anyagi vonzattal jár( színpad állítás, székek, hangtechnika), melyet a Településellátó Szervezet 
leszámláz. Erre a művelődési háznak nincs kerete. A bizottságnak kellene az általa preferált 
programokat kellene meghirdetni.  
 
Mikesy György: a város kultúrpolitikájáért az alpolgármester felelős, valamint a művelődési ház. Ezt az 
éves programot pályázati keretből kell biztosítani. A rendezvények közül a három nemzeti ünnepet 
vállalja a város, a művelődési ház profiljába illő rendezvényeket nekik, a többit a civileknek kell 
felvállalni.  
 
Sellyei Noémi: a június 4-ét milyen rendezvényként minősítsék? 
 
Dr. Bognár László: a június 4-ét városi ünnepségként szavazta meg.  
 
Sellyei Noémi: a Trianon, augusztus 20. és október 23-i ünnepségét kell elfogadni.  
 
Dr. Bognár László: a nemzeti ünnepeket kell jóváhagyni.  A többi rendezvény megszervezését át kell 
tenni a civileknek.  
 
Sellyei Noémi: véleménye szerint a Madarak és Fák Napja, Kihívás Napja és a Pedagógus Nap 
szervezését bízzák a civil szervezetekre, melyhez pályázat útján támogatást nyújtanak.  
 
Mikesy György: a kiemelt nemzeti ünnepek során a felsőgödiekre is gondolni kell. Javasolta, hogy 
alternatív rendezvényben gondolkodjanak.  
 
Sellyei Noémi: a település szerkezeti felépítése nem tesz nagy lehetőséget a helyszínek válogatása 
között.  
 
Farkas Márton: a Várdombon lévő zászlóval mi a helyzet?  
 
Dr. Bognár László: évenként más helyszínen lesz a Trianoni megemlékezés. Az augusztus 20-a 
helyszínének a rendezvény nagysága szabja meg a határt. A jövő évi rendezvényeket már az új 
Képviselő-testület fogja meghatározni.  
 
Nagy Gábor: a Madarak és Fák Napja az egyik legolcsóbb rendezvénye az önkormányzatnak. 2009-
ben nagyon jól sikerült a rendezvény, rengetegen voltak ki. A hajdúhadházi önkormányzatot idén is 
meghívta. Büszke arra, hogy Gödön indult először ez a rendezvény. Kérte, hogy ne hagyják elveszni 
ezt a területet, azért alakították ki a kiserdőt, hogy legyen egy közösségi terület, és egyben a 
természetet védik. Kérte, hogy idén is szervezzék meg a Madarak és Fák Napját, mely Gödnek is 
érdeke.  
 
Lenkei György: támogatta, hogy a Madarak és Fák Napját továbbra is tartsák meg a kiserdőben. Nem 
szabad hagyni, hogy a város értékeit, érdekeit a pénz szabja meg. Az, hogy nem városi ünnepség, az 
csak egy megnevezés, a rendezvényt anyagilag is támogatni kell. Kérte, hogy a bizottság foglaljon 
állást, a rendezvény támogatásáról. 
 
Sellyei Noémi: arról van szó, hogy a város visszavonul ezekből a rendezvényekből. Pályázat útján 
továbbra is támogatják a rendezvényeket.  
 
Lenkei György: a pályázati rendszer nagyon bürokratikus. A határidők megszabásával korlátozzák a 
szervezést.  
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Dr. Bognár László: a Kihívás Napját minden évben megszervezték, ugyanúgy mint a Madarak és Fák 
Napját. Idén az ELTE Botanikus Kertje kérte, hogy a Madarak és Fák Napja a botanikus kertben 
kerüljön megrendezésre. A rektor mielőbbi választ kért.  
 
Dr. Nagy Atilla: Nagy Gábor, mint nem jogi személy – magánszemélyként – is lehet projektgazda. 
Javasolta, hogy a Madarak és Fák Napja projektet fogadják be, akár közösen is.  
 
Lenkei György: saját felelősséggel kijelenti, mint a körzet képviselője, nem szabad hagyni, hogy egy 15 
éves városi tradíciót megszakítsanak egy újonnan felmerült kéréssel. Továbbra is a Kiserdőt javasolta 
helyszínnek.  
 
Csányi József: egyetértett Lenkei György véleményével. Javasolta, hogy továbbra is Nagy Gábor 
szervezze a rendezvényt, melyhez továbbra is támogatást nyújtanak.  
 
Nagy Gábor: a Kiserdőre elnyert pályázat közjóléti célt szolgáló címen került elbírálásra. A Botanikus 
Kert ekkora létszámot nem bír el. A rendezvény örökös házigazdájaként többször felkérte az ELTE 
vezetőit, és tavaly nem fogadták el a meghívást. A rendezvény elindítása elsősorban az erdő 
megmentésére irányult.  
 
Mikesy György: a bizottság állásfoglalt abban, hogy civilként megrendezhető, melyhez támogatást 
nyújthatnak. A Botanikus Kert is szervezhet ilyen rendezvényt. 
 
Farkas Márton: nem kell erről a bizottságnak dönteni, aki segíteni akar, csatlakozzon.  
 
Dr. Bognár László: az ELTE Gödi Állomásának vezetője hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni.  
 
 
Csányi József elment.  
 
 
A bizottság  5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2010.( III. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé  
 

2010. évben az alábbi városi ünnepségek megrendezését: 
 

Városi ünnepségek, rendezvények 
2010 

dátum téma helyszín résztvevők 

január 21. 
 
 
 

Magyar Kultúra Napja 
 
 
 

Dunapart 
Nyaralóházak 
Színházterme 
 

Németh László 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  

február 25. 
 
 
  

Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 
 
 

Alsógödi Kiserdő-
Kopjafa 
 
 

Lengyel György, 
Felsőgödi 
Munkásdalkör, 
Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub 

március 15. 
 

 
 
Nemzeti ünnep 
 

Kossuth tér,  
Petőfi tér,  
Nemeskéri-Kiss 
Kúria 

Búzaszem 
Ökumenikus 
Iskola 
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Június 4. Trianoni megemlékezés   

 
augusztus 20. Nemzeti ünnep     

 
október 23. 

 
Nemzeti ünnep 
     

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester  
 
 
 
 
4./ Főtanácsosi, tanácsosi cím adományozásának lehetősége 
Dr. Nagy Atilla aljegyző: ismertette az előterjesztést. Legfontosabb kérdés a finanszírozás. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a cím adományozás nem visszavonható, továbbá precedenst teremthet, a többi 
intézmény is igénnyel léphet fel. Erre központilag nincs fedezet. A jövő évi költségvetés – 
kötvénytörlesztés – komoly problémát fog jelenteni, valamint a választásokra is figyelemmel kell lenni.  
 
Kis-Simon László: a javaslattal a pedagógusok megbecsülésére szerette volna felhívni a figyelmet. Az 
önkormányzatnak kell megvizsgálnia, hogy van-e erre fedezet, vagy a minőségi bérkeret fedezetet 
nyújthat-e. Akkor ezt át kellene csoportosítani. Ezen kívül az intézmények saját hatáskörben további 
címeket adományozhatnak. Az iskola névadójáról szintén címeket lehet elnevezni és adományozni.  
 
Dr. Bognár László: az előterjesztés nagyon jó szándékú, de a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottsága egy jóváhagyott költségvetésben erre nem fog tudni fedezetet biztosítani. Felhívta arra is a 
figyelmet, hogy valóban lavinát fognak elindítani. A bizottság és a Képviselő-testület sem fogja 
támogatni az előterjesztést.  
 
Mikesy György: az előterjesztés nem jól fogalmazott. Bizonyos létszámhoz kellene kötni a címek 
adományozását, nem automatikusan az intézmények számának megfelelően. Nem szabad név szerint 
kijelölni az intézményt, pártatlanul kell eljárni. Ahol nagyobb a létszám ott lehet erre lehetőséget 
biztosítani.  
 
Sellyei Noémi: kérte, hogy az előterjesztést adják vissza az aljegyzőnek kidolgozásra.  
 
Dr. Nagy Atilla: azért készült így az előterjesztés, mert erre kapott felhatalmazást. Kérte, hogy pontosan 
jelöljék meg, milyen irányban dolgozza át az előterjesztést.  
 
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2010.( III. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

felkéri az aljegyzőt, hogy a főtanácsosi, tanácsosi cím adományozásának  
lehetőségét részletesen dolgozza ki. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Nagy Atilla aljegyző 
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5./ Általános iskolák dokumentációjának elfogadása 
Sellyei Noémi ismertette az előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: megköszönte az iskolák részletes tájékoztatóját.  
 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2010.( III. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Huzella Tivadar Általános Iskola 2009/2010.  félévi tantestületi 
értekezletéről készült jegyzőkönyvet. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök   

 
 

 
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2010.( III. 9. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2009/2010. II. félévi tantárgyfelosztását, valamint a 2009/2010. I. félévi beszámolóját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
  

 
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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