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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2010.   február 

16-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: tavaly év végén is kérte, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a kábeltelevízióval 
kapcsolatos észrevételét. Az intézmények költségvetéséről kér információt. Véleménye szerint nem 
elég a Képviselő-testület ülésén megismerni a számokat, azokról már korábban tájékoztatást kell adni. 
 
Sellyei Noémi: a szerződések megtalálhatók a Polgármesteri Hivatalban, azokról az abban 
foglaltaknak megfelelően lehet véleményt fűzni. A költségvetéséről a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság ülésén lehet információt kapni.  
 
A bizottság 4 igen 1 nem  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
 
1./ Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2009. évi munkájáról 

Előterjesztő: Bognár Noémi mb. igazgató 
 

2./ Tájékoztató az általános iskolák minőségbiztosításáról 
 Előterjesztő: intézményvezetők 
 
3./ Egyebek 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2009. évi munkájáról 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: a megbízási szerződéssel járó zökkenőmentes átvétel-átadás elismerésre méltó. 
Az igazgató asszony szülési szabadsága ellenére folyamatosan közreműködött, segítette a megbízott 
vezető munkáját, mely rendkívül hatékonnyá tette a működésüket. Hiányként egy olyan esemény 
szervezését említette meg, mely Gödöt a reflektorfénybe állítaná. 
 
Farkas Márton: az anyag rendkívül részletes, melyből kiderül, hogy mennyire széles, változatos a 
művelődési ház tevékenysége. A rendelkezésre álló helyiségekben hogyan tudják ezeket megoldani. 
Gratulált a munkatársak munkájához. A programjukban szerepel az akadálymentesítés. Megkérdezte, 
hogy mindkét szintre tervezik-e az akadálymentesítést. 
 
Bognár Noémi: igen, és lifttel kívánják az akadálymentesítést megoldani.  
 
Farkas Márton: a néptáncot városi szinten kellene szervezni, mellyel ki lehetne lépni a külvilág felé. A 
kisebbek mellett a nagyobbakra is gondolni kellene, a végzősök részére továbbra is szervezni kellene 
a néptáncot, és a népdalt.  
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Bognár Noémi: a néptánccsoport folyamatosan részt vesz a város életében. A végzősök kistérségi 
szinten folytatják a néptáncot, jelenleg a váci művelődési házban. A programokat csak szoros 
beosztásban tudják megszervezni. Minden nap folyamatosan teltház van, újabb csoportoknak már 
nem tudnak termet biztosítani.  
  
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2010.( II. 16. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadja a József Attila Művelődési Ház  
2009. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 
(beszámoló mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 

 
2./ Tájékoztató az általános iskolák minőségbiztosításáról 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. A két iskola időben benyújtotta a részletes tájékoztatóját. 
Jelezte, hogy az iskolák minőségbiztosítási programját meg kell hosszabbítani.  
 
Kis-Simon László: a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 
partneri elégedettségmérésnél jelezte, hogy a tanulói szintet nem tartotta megfelelőnek. Azóta ez a 
mutató javult, az eredmények önmagukért beszélnek.  
A Huzella Tivadar Általános Iskola beszámolójában elírás történhetett, mert ez alapján úgy tűnik, hogy 
a Kjt-t módosították.  
 
Szabó Csaba megérkezett.  
 
Grécziné Berencsi Katalin: a törvény módosítása miatt az általános alanyok változtak.  
 
Farkas Márton: mindkét iskola más módszerekben gondolkodik, de a minősítési lapot mindkét 
intézmény alkalmazza. Ez a lap bekerül a személyi dossziéba. Ezt a minősítés titkos, a pedagógus és 
az intézmény vezetője ismeri. Az alkalmasság esetében, a 30 %-os szint esetében mi történik? 
 
Greffné Kállai Tünde: ebben az esetben a kolléga továbbképzésre küldhető. 
 
Dajkáné Tóth Ágnes: a minősítés nem titkos, az a kollégával és a vezetőséggel együttesen készül. A 
munkaközösség vezetői a hiánypótlásokat ellenőrzik. A törvényi kereteken belül járhatnak csak el. A 
pótlékok megvonása, illetve a pedagógusi pálya megkérdőjelezhetősége jöhet szóba. 
 
Gombos Péter: az alkalmassággal kapcsolatban már megkapta a választ. A minőségbiztosítás 
ciklikus-e, és mindenkire kiterjed-e? 
 
Kállai Tünde: tavaly kezdték a folyamatot, folyamatosan bővül az értékelésben részt vevők köre.  
 
Grécziné Berencsi Katalin: a kollégák önkéntesen jelentkezhettek be a tanévekre, de majdnem 
mindenki vállalta a teljesítményértékelést. 2009-ben a programot kiegészítették a nem pedagógusok 
és a vezetők értékelésével is.  
 
Dajkáné Tóth Ágnes: szintén a kollégák kérésének megfelelően ütemezték az értékelést, melyet 
elsősorban szakmai elismerésként fogadnak.   
 
Gombos Péter: a jogszabálynak elsősorban a differenciálás, jutalmazás volt a célja. Van-e lehetőség 
anyagi jutalmazásra? 
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Horváth Ferenc: sajnos nem tudják anyagilag honorálni a továbbképzéseken való részvételt. A 
továbbképzés most is kötelező, de ezt sem tudják finanszírozni. A jogszabályalkotók a 
minőségbiztosítást folyamatosan módosítják. A folyamatszabályozás célja, hogy külső szemmel 
vizsgálják a folyamatokat, de ez nem valósul meg. Ismertette a minőségbiztosítás folyamatát az 
iskolájukban.  
 
Mikesy György: a két területet nem szabad összekeverni, az ellenőrzés és a minőségbiztosítás nem 
azonos. Más szempontok alapján kell megközelíteni az iskolában folyó tevékenységeket. Az 
ellenőrzés figyelembe veszi a minőségbiztosítás eredményeit.  
 
Gombos Péter: a létrehozáskor pont a demokratizmust kívánták erősíteni, hogy ne egy személyben az 
igazgató minősítsen.  
 
Dajkáné Tóth Ágnes: a vezetők felelőssége áttevődött, hogy a minőségi csoport segíti a munkájukat, 
olyan szempontokat is figyelembe vesznek, melyről nem minden esetben van tudomásuk. Várják az 
anyagi elismerést, de a kollégái nevében is ki meri jelenteni, hogy az erkölcsi elismerés, megerősítés 
mindennél többet jelent.  
 
Grécziné Berencsi Katalin: a minőségbiztosítás újdonsága a pedagógus értékelésben megváltoztak a 
társadalmi igények, mások a társadalmi értékek. Tisztában vannak azzal, hogy az anyagi 
differenciálásra szűkek a lehetőségek, de a városi kitüntető címek adományozása is ezt honorálja. A 
címek adományozása ezt tovább erősíti, továbbá legalább intézményenként legalább 3 főnek 
címpótlékot kellene biztosítani. A kollégák nyugdíj előtti bérében ennek is nagy szerepe lenne. 
Elsősorban az idősebb, a pályán régebb óta dolgozó kollégák részére kellene ezt a lehetőséget 
biztosítani, mely kb. 10.000 Ft-ot jelentene havonta.  
 
Farkas Márton: a címek más településeken létező dolgok, itt is biztosítani kellene ennek a 
lehetőségét. Tisztában vannak azzal, hogy szűk az önkormányzat anyagi lehetősége.  
Az értékelést nem szabad teljesen titkosan kezelni, a kollégáknak tisztában kell lenni a 
képességeikkel.  
 
Kis-Simon László: van lehetőség a kiválóan teljesítő kollégák elismerésére. A tanácsosi, főtanácsosi 
címek Gödön is be kellene vezetni. Ez a cím csak különleges esetben- fegyelmi vétség esetén – 
vonható vissza. A cím nyugdíjba vonulás esetén újra kiadható. Az év végi beszámolóban várják a 
minőségbiztosításról szóló beszámolót.  
 
Dajkáné Tóth Ágnes: a pótlék rendelkezésre áll, a cím nem került kiadásra. A minőségbiztosítási 
csoportnak ki kellene dolgozni ennek a módját.  
 
Sellyei Noémi: a két iskola minőségbiztosítása részletes, jól kidolgozott. A címek adományozásának 
lehetőségét az aljegyző megvizsgálja.  
 
Kis-Simon László: az önkormányzat határozza meg a kiadható címek számát, melyeket  az intézmény 
vezetője adhat ki.  
  
A bizottság  5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2010.( II. 16. ) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadta a 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

és a  Huzella Tivadar Általános Iskola 
 

minőségbiztosításáról készült beszámolót. 
 

(beszámoló mellékletben) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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3./ Egyebek 
 
Sellyei Noémi: felhívta az iskolák igazgatóinak figyelmét arra, hogy a 14. életév betöltését követően a 
személyi igazolvány kiadása díjköteles. Kérte, jelezzék a most végzős tanulók és szüleik felé, hogy 
időben váltsák ki a tanulók a személyigazolványt.  
 
 
Dr. Nagy Atilla: a város esélyegyenlőségi tervet frissíteni kell, melyet a következő Képviselő-testület 
ülésen el kell fogadni.  
 
 

 
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

