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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010. május 18-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  7   igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Tájékoztató a Gödi Körkép 2009. évi munkájáról  
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
2./  Tájékoztató a Royal Média Zrt. 2009. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
3./ Támogatási kérelmek elbírálása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
4./ Egyebek 
4.1 Óvodák nyári nyitva tartása 
 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Gödi Körkép 2009. évi munkájáról  
Sellyei Noémi: a főszerkesztő az újabb felhívásra sem adott beszámolót.  
 
Mikesy György: a Gödi Körkép részéről nagyfokú felelőtlenségről van szó, jól ismeri a főszerkesztő 
politikai állásfoglalását. Nem fogadható el, hogy figyelmen kívül hagyja a bizottság kérését. Amíg 
korábban elnök volt, szinte inkvizíciót folytatott az aktuális főszerkesztők ellen. Javasolta, hogy a 
bizottság tiltakozását fejezze ki a főszerkesztő felé, és utolsó felhívást intézzen a főszerkesztő ellen, 
amelynek ha nem tesz eleget, fel kell bontani a szerződést.  
 
Sellyei Noémi: a szerződés ilyen címen nem bontható fel.  
 
Mikesy György: a szerződés kártérítés nélkül felbontható, ha valamelyik fél nem tartja be a rá 
vonatkozó feltételeket. Javasolta, hogy a Képviselő-testület felé jelezzék a szerződés felbontását. 
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, megalázzák magukat. 
 
Csányi József: a szerződésben nem szerepel a beszámolóra való kötelezettség, ez alapján nem lehet 
a szerződést felbontani.  
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Farkas Márton: azt kellene tisztázni, hogy mi a Körkép jogállása. A bizottság elnöke már több 
alkalommal kérte a beszámolót, melyre a főszerkesztő visszakérdezett, hogy milyen jogon kérjük a 
beszámolót. Ha nem a bizottság a felelős, akkor ki felügyeli a Körképet? Amennyiben senki sem 
felügyeli a Gödi Körkép munkáját, akkor valóban fel kell mondani a szerződést. A bizottság nem látta a 
szerződést, szakmai véleményét nem adta a szerződés megkötéséhez. Visszautalva a korábbi 
időszakokra a Gödi Körkép eddigi főszerkesztői többször is beszámoltak a bizottságnak.  
 
Mikesy György: a szerződés egyedülálló módon lett megkötve, a korábbi főszerkesztőkkel nem ilyen 
szerződés lett kötve. Egyedülálló, mert amennyiben felbontják a szerződést, komoly összeget kell 
kifizetni a főszerkesztőnek. Ez egy politikai megállapodás eredménye, pedig a Gödi Körképnek 
politikailag semlegesnek kellene lennie. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján a főszerkesztőnek kötelező beszámolnia a bizottság előtt. Amióta képviselő, a helyi újság 
mindig a Közművelődési Bizottságok elé tartozott. A bizottság elnöke jól járt el, hogy kitűzte a 
napirendi pontot, melyből szintén kiderül, hogy a beszámoló a bizottság elé tartozik. A főszerkesztő 
szerződése többségi szavazás eredménye, és folyamatosan bízik a párttársai támogatásában.  
 
Csányi József: a Gödi Körképet színesnek, korrekt újságnak tartja. Amennyiben gond van a Gödi 
Körképpel szemben, a megfelelő fórumokhoz kell fordulni.  
 
Sellyei Noémi: a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján van lehetősége a bizottságnak a szakmai 
munkát ellenőrizni. A szerződés felmondásának teljesen eltérő jogi alapjai vannak.  
 
Mikesy György: nem véletlen a szerződés minősítése, mely alapján egyedülálló, semmilyen lehetőség 
nincs a felmondásra, miközben a bizottság megalázottan próbálja a beszámolót elérni. A lapzárta 
időpontja nem tisztázott.  
 
Sellyei Noémi: a megjelenés időpontja benne van a szerződésben, mely alapján minden hónap 12-ig 
kell megjelennie az újságnak.  
 
Csányi József kiment.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy ismételten kérjék fel a főszerkesztőt, hogy számoljon be a munkájáról. 
 
Mikesy György: kérte, hogy nyilvánítsanak véleményt.  
 
Csányi József visszajött.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy ismételten kérjék fel a beszámolóra a főszerkesztőt.  
 
 
A bizottság  6 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2010.( V. 18. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
ismételten felkéri a Gödi Körkép főszerkesztőjét, hogy a bizottság 
részére szóban vagy írásban adjon tájékoztatást a Gödi Körképről. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
Gombos Péter: a közleményt pontosan meg kell fogalmazni, mert csak akkor lehet róla dönteni.  
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Mikesy György: a közleményt most is meg tudja fogalmazni. Az elnök nem tájékoztatta arról, hogy 
nem érkezett beszámoló, ezért csak most tudja megfogalmazni a közleményt.  
 
Kis-Simon László: a szerződés egy kifejezetten vállalkozói munkaszerződés, mely alapján a 
főszerkesztő másra nem kötelezhető. A főszerkesztő a sajtótörvénynek van alárendelve.  
 
Sellyei Noémi: a bizottság az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik, 
melynek megfelelően kérhetik a beszámolót.  
 
Mikesy György: a vállalkozói szerződés úgy készült el, hogy a képviselők segítséget nyújtanak a 
főszerkesztőnek. A szerződés kötésekor is kifogásolták annak tartalmát, de többségi szavazással lett 
megkötve a szerződés.  
 
Csányi József: képviselő társai nevében visszautasítja, hogy segítették a szerződés megkötését és 
Salamon Tamás főszerkesztőt. 
 
Szabó Csaba: parttalan vitát folytatnak. Az előző döntésük értelmében újból kérték a beszámolót.  
 
Kis-Simon László: azt kell tisztázni, éri-e hátrány az önkormányzatot, lakosságot, ha a főszerkesztő 
nem számol be a munkájáról? 
 
Mikesy György: nem szabad a jogászokra hivatkozni, azt kell figyelembe venni, hogy mit kíván a város 
érdeke. Nem ismerik a másik oldal véleményét, nincs lehetőség annak megjelentetésére. 
 
Szabó Csaba: a Gödi Körkép színvonalas újság, a főszerkesztő munkájába nincs beleszólásunk.  
 
Mikesy György: más városok helyi újsága jobb minőségű és olcsóbb. A korábbi újságokban és a 
régebbi főszerkesztők idejében minden oldal tudott nyilatkozni, mindkét felet meghallgatták. Jelenleg a 
kisebbségi vélemény megjelentetése nem működik.  
 
Farkas Márton: nem azt tárgyalják, hogy tartalmilag milyen az újság, hanem, hogy a Közművelődési 
és Oktatási Bizottság felett áll-e a főszerkesztő. A főszerkesztőnek egy szakmai tájékoztatót kellett 
volna készítenie.  
 
Sellyei Noémi: a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján arról kértek információt, hogy hogyan 
működik a helyi média. A vállalkozói szerződése alapján nem köteles, de akár tájékoztatást is adhat 
arról, hogy működik.  
 
Farkas Márton: a bizottság kérésének megfelelően a főszerkesztőnek tájékoztatást kell adnia.  
 
Mikesy György: a beszámoló meghallgatása nélkül nem lehet ellenőrizni a Gödi Körképet. A jelenlegi 
főszerkesztő a bizottsági elnöki munkássága alatt média vizsgáló munkacsoportot hozott létre, 
melynek az volt a célja, hogy megkaparintsa a Gödi Körképet. Meg fogja kérdezni a főszerkesztőt, aki 
az egykori főszerkesztőkkel szemben inkvizíciót folytatott, hogy mennyi kisebbségi véleményt 
jelentetett meg.  
 
 
Szünet.  
 
 
Szabó Csaba nincs jelen.  
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2./  Tájékoztató a Royal Média Zrt. 2009. évi munkájáról 
Farkas Márton: a beszámoló nagyon szűkszavú. Reméli, hogy színesebbé és hosszabbá válik majd a 
műsor. Jó lenne, ha a Gödi Körképben megjelenne a tévé műsor.  
 
Mikesy György: nem érti, hogy miért lett lezárva az előző napirendi pont. A közlemény 
megfogalmazására nem adtak lehetőséget. A bizottságnak állás kell foglalnia, hogy legyen-e 
közlemény. Amennyiben megfogalmazza a közleményt, szavaznak-e róla.  
 
Sellyei Noémi: igen.  
 
Mikesy György: a beszámoló nem kézzel fogható. Kimaradt a beszámolóból, hogy az ORTT 
elmarasztaló ítéletet hozott a Royal Média Zrt. működéséről. Jó lenne, ha a tulajdonos személyesen 
részt venne az ülésen és tájékoztatást adna arról, hogy milyen módon jelentette meg a kisebbségi 
véleményeket. Ennek hiányában folyamatosan megsérti a sajtótörvényt, médiatörvény. Kérte a 
bizottságot, hogy ne fogadja el a beszámolót.  
 
Sellyei Noémi: a beszámolóban leírtak valóban megvalósultak. Örömmel tapasztalta, hogy a műsor 
politikamentes, a város életéről részletes tájékoztatást nyújt. 
 
Mikesy György: a médiának pártatlannak kell lennie. A bizottság elnöke is többször nyilatkozott az 
ülést követően. A másik felet miért nem hallgatják meg? 
 
Sellyei Noémi: mint elnök nyilatkozik a bizottság munkájáról.  
 
Mikesy György: hol jelenik meg az ő véleménye? 
 
Sellyei Noémi lezárta a vitát. 
 
 
A bizottság  4 igen 2 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2010.( V. 18. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

tudomásul veszi a Royal Media Zrt. 2009. évi munkájáról készült beszámolót.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
3./ Támogatási kérelmek elbírálása 
Sellyei Noémi: ismertette a kérelmeket.  
 
 
Szabó Csaba visszajött.  
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Mikesy György nem szavazott) 
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21/2010.( V. 18. ) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
a 2010. évi bizottsági keretéből az alábbi pályázati támogatásokat nyújtja:  

 
 

Támogatás kérő neve 
 

Támogatás célja 
Megítélt 

támogatás 
(Ft) 

 
Megjegyzés 

801.sz.Losonci István Cserkészcsapat Rendezvények 

szervezése 

70.000.- Támogatási szerződés  

Huzella Tivadar Általános Iskola  Iskola udvarán 

homokcsere 

100.000.- TESZ-en keresztül 

Nagy Gábor Madarak és Fák Napja 50.000.- Támogatási szerződés 

Városi Könyvtár Pályázati önrész 200.000.- TESZ-en keresztül 

Gödi Fesztivál Reklámanyag 100.000.- - 

József Attila Művelődési Ház Rendezvények 

szervezése 

230.000.- TESZ-en keresztül 

 
Fedezet: bizottsági keret terhére 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
 
 
4./ Egyebek 
 
4.1 Óvodák nyári nyitva tartása 
 
Sellyei Noémi: az óvodavezetők kérték, hogy a nyári szabadságok kiadása érdekében a tavalyi évhez 
hasonlóan június 15-től – augusztus 31. között a gyesen, gyeden lévő anyukák ne vihessék a 
gyermekeiket az óvodába.  A Jávorka utcai óvoda az azonnali karbantartási munkák miatt  június 1-től 
kéri a gyesen, gyeden lévő szülőket, hogy ne vigyék a gyermekeket.  
 
Mikesy György: más óvodák hogyan működnek, hogyan tudják a szabadságot kiadni? 
 
Kis-Simon László: van olyan óvoda, ahol teljesen leállnak.  
 
Mikesy György: amennyiben negatív szülői visszajelzés érkezik, tárgyalják újra a napirendi pontot.  
  
  
A bizottság  7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2010.( V. 18. ) sz. KOB határozat 

 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
 

arról döntött, hogy az önkormányzat által fenntartott Kincsem Óvodában   
a főállású anyák, GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküli szülők 

2010.  június 15 - augusztus 31. között 
 kötelesek gyermekeik ellátásáról gondoskodni.  
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Határidő: 2010. június 15.  
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
     Szabó Zsófia óvodavezető 
 
  
 
 
 
 
A bizottság  7  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2010.( V. 18. ) sz. KOB határozat 

 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága  
 

arról döntött, hogy az önkormányzat által fenntartott Kastély Központi Óvodában  
a főállású anyák, GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküli szülők 

2010.  június 1 - augusztus 31. között 
 kötelesek gyermekeik ellátásáról gondoskodni.  

 
 

Határidő: 2010. június 1. 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
     Karaszek Ernőné óvodavezető 
 
 
 
 
Mikesy György: megfogalmazta és felolvasta a közleményét a Gödi Körképpel kapcsolatban. 
 
Gombos Péter: kérte, hogy elektronikusan kapják meg a közleményt.  
 
Csányi József: kérte, hogy írásban is jutassák el a közleményt.   
 
Sellyei Noémi: az anyagot minden bizottsági tag részére megküldik és a következő ülésen döntenek 
róla. 
 
 
 
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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