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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010.
szeptember 21-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. Tájékoztatta a bizottságot, hogy az ülés munkaterv szerinti ülés, a
meghívóban elírás történt. Az egyebekben a bizottsági keret felhasználására kívánt javaslatot tenni.
Farkas Márton kérte, hogy az előző ülésre beadott emlékhelyről tárgyaljon a bizottság.
Sellyei Noémi: ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat.
A bizottság 5 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok tárgysorozata:
1./ A Huzella Tivadar Általános Iskola és Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény portási álláshelyhez átcsoportosítás kérése
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
2./ Huzella Tivadar Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
3./ Egyebek
3.1. Gödi Konzervatív Keresztény Baráti Kör támogatási kérelme
Előterjesztő: Farkas Márton
3.1 Bizottsági keret felhasználása
Előterjesztő: Sellyei Noémi elnök

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ A Huzella Tivadar Általános Iskola és Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény portási álláshelyhez átcsoportosítás kérése
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.
Dr. Nagy Atilla: az intézmények költségvetésében rendelkezésre álló keret elegendő-e az álláshely
betöltésére?
Horváth Ferenc igazgató: a megjelölt összeg járulékaival együtt fedezi az állás bérköltségét.
Kis-Simon László: az iskolaotthonos foglalkoztatásra az a terv, hogy törekedni kell az egész napos
foglalkoztatásra, ami újabb álláshely igényeket jelent majd.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
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32/2010.( IX. 21. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény portai szolgálat
ellátásához engedélyezze az iskola dologi költségvetésében rendelkezésre álló 120.000.-Ft/hó
összeg átcsoportosítását az álláshely bérköltségére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
33/2010.( IX. 21. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a
Huzella Tivadar Általános Iskola portai szolgálat ellátásához
engedélyezze az iskola dologi költségvetésében rendelkezésre álló 120.000.-Ft/hó összeg
átcsoportosítását az álláshely bérköltségére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

2./ Huzella Tivadar Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést. A jogszabály 60 napon belül lehetővé teszi az elfogadott
nevelési program módosítását.
Lukács Istvánné igazgató: szintén be fogják nyújtani a módosítási kérelmüket.
Sellyei Noémi: arról már csak a következő ciklusban fognak majd dönteni.
Dr. Nagy Atilla: jelezte, hogy a Pedagógia Program egységes szerkezetben még nem készült el.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
34/2010.( IX. 21.) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
a testület által átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy:
a Huzella Tivadar Általános Iskola (2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.)
26/2010. (VIII. 30.) KOB határozatban jóváhagyott Pedagógiai Programját módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
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3./ Egyebek
3.1. Gödi Konzervatív Keresztény Baráti Kör támogatási kérelme
Farkas Márton: az előző ülésre már beterjesztették kérelmüket, de akkor nem döntött a bizottság. A
bizottság elvi támogatását kérte a Magyar Szeretet Lángja emlékmű felállításához.
Dr. Bognár László: javasolta, hatalmazzák fel Farkas Mártont és Dr. Lepp-Gazdag Józsefet, hogy
folytassanak tárgyalásokat a lehetséges emlékmű pénzügyi és műszaki paramétereinek
beszerzésére, és annak ismeretében nyújtsák be az előterjesztést az októberi testületi ülésre.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
35/2010.( IX. 21. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
elvi támogatását adja a Magyar Szeretet Lángja emlékmű felállításához.
Felkéri Farkas Mártont és Dr. Lepp-Gazdag Józsefet, hogy folytassanak tárgyalásokat a
lehetséges emlékmű pénzügyi és műszaki paramétereire vonatkozóan, és az előterjesztést
annak ismeretében nyújtsák be a következő testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök
Sellyei Noémi: kérte, hogy a bizottsági keretről zárt ülésen tárgyalják.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal zárt ülés elrendeléséről döntött.
Sellyei Noémi: megköszönte az intézményvezetőknek az eredményes együttműködést, munkájukhoz
további sikereket és jó egészséget kívánt.
Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta.
A bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.
K.m.f.

Sellyei Noémi
elnök

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

