JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2012.
március 08-án, 8.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, az intézményvezetőket, a megjelent
vendégeket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést
megnyitja. Az elnök elmondja, hogy Rábai Zita bizottsági tag előre jelezte, hogy az ülésen
nem tud részt venni, szintén előre jelezte Sipos Richárd bizottsági tag, hogy 12.00 órakor
egyéb elfoglaltságai miatt távoznia kell az ülésről.
A bizottság határozatképes – 6 – bizottsági tag jelen van.
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjeinek tárgyalás
előtt.
Az elnök javasolja, hogy a Kincsem Óvoda és a Városi Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás elfogadása című napirendi pontot
tárgyalja elsőként a bizottság.
Az elnök az egyebek napirendi pont közé felvenni kéri:
• Az önkormányzat közművelődési tevékenységének célvizsgálati jelentése
• Göd Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
• Kastély óvoda, Fácán óvoda csoportlétszám emelése
• Érdekeltségnövelő pályázat
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal felveszi a témát az egyebek napirendi pont közé.
Tervezett Napirendi Pontok:
1. Kincsem Óvoda és a Városi Pedagógiai Központ intézményvezetői álláshelyére
készült pályázati kiírás elfogadása
Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens
2. Beszámoló a Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens
3. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens
4. Kiemelten kezelendő sírok Göd város temetőiben
Előterjesztő: Sellyei Noémi közoktatási referens
5. A helyi kitűntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök. rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
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6. Egyebek:
• Fácán Óvoda csoportlétszám emelkedése
• Hozzájárulás a József Attila Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázaton
való részvételéhez
• Göd Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
• Az önkormányzat közművelődési tevékenységének célvizsgálati jelentése
• Kastély Központi Óvoda, Fácán Óvoda nyári nyitvatartása
• Gödi Sportegyesület 2011. évi beszámolója
7. Fogyatékos gödi gyermek elhelyezésének támogatása Vác város
Önkormányzatának Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének Speciális
Csoportjában
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

zárt!

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét.

1. napirendi pont tárgyalása: Kincsem Óvoda és a Városi Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás elfogadása

Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás elfogadása
dr. Bognár László: Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére a
pályázati kiírást Sellyei Noémi közoktatási referens elkészítette, a hivatal jogászai azt
áttekintették. Javasolja a bizottságnak, hogy a pályázati kiírásban előnyként szereplő
„pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség” kerüljön ki a
pályázati felhívás szövegéből. Polgármester úr is ezt javasolja, hiszen ez a szakképzettség
igen leszűkítheti a jelentkezők listáját.
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy a felhívás előny kategóriába tartozó feltételeket a pályázatot
kiíró határozhatja meg, míg az elvárt kategória tartalmat a törvényi előírások szabják meg.
Dr. Bognár László: Továbbra is javasolja, hogy az elbírálásnál előnyt jelentő részben ne
határozzon meg semmit a bizottság.
Kis-Simon László: Akinek intézményvezetői végzettsége van az szakmai előnnyel
rendelkezik. Nem kívánja kivenni a pályázati kiírás szövegéből.
Dr. Bognár László: Az intézményvezetői szakképzettség elbírálási előnyként való megjelölése
sok pályázó indulását zárhatja ki.
Sellyei Noémi: A törvény egyértelműen meghatározza a pályázati feltételeket, vagyis az
elvárásokat. Az elbírálás előnyt jelentő egyéb tényezőket a pályázat kiírója szabadon
meghatározhatja.
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Módosító javaslat:
A Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás szövegéből kerüljön
ki „A pályázat elbírálásánál előnyt jelent” rész.
A bizottság - 4 - igen, - 1 – tartózkodás, - 1 – nem szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot.

25/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.)
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a
Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyére
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség:
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- pedagógus- szakvizsga
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló
alkalmazás
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetési program)
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes
körűen megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
− nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2)
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. július 31.)
A munkakör betölthető: 2012. augusztus 2.
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Lenkey utca 13-17.
Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen
törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint történik
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, takarékos gazdálkodása és a közoktatás szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54§ -ban
foglaltak.
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában és az
Önkormányzat internetes honlapján kell közzétenni
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A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot.
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság
soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület
ezt követő ülésén dönt.
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást Sellyei
Noémi (tel.: 20/2962116) közoktatási referenstől kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.kincsemovoda.hu honlapon szerezhetnek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás
elfogadása
Hlavács Judit: A pályázati feltételeknél több iskolai végzettség, szakképzettség van
felsorolva. Hogyan kell ezt értelmezni? Pontosan milyen végzettség szükséges a pályázáshoz?
Sellyei Noémi: A képzettségek közül mindegyik végzettséggel lehet pályázni. Elég a
felsoroltakból egy megléte, de akár több is lehet.
Hlavács Judit: El kell dönteni, hogy egy vagy több végzettséget jelöl-e meg a bizottság.
Kis-Simon László: A Pedagógiai Szakszolgálat legtöbb ember logopédus végzettségű. Más
végzettséggel rendelkező emberek is jelentkezhetnének.
Kövendiné Tímár Erzsébet: Elmondja, hogy a szakszolgálatban a legtöbb alkalmazott
logopédus végzettséggel rendelkezik. Jelenleg 8 logopédus van az intézményben, konduktori
és terapeuta végzettséggel rendelkező szakember nincsen.
Hlavács Judit: A terapeuta végzettség az pontosan mit takar?
Kövendiné Tímár Erzsébet: A terapeuta végzettségű ember valamilyen terápiás végzettséggel
bíró ember, akinek alapvégzettsége gyógypedagógiai tanári, vagy konduktori tanári.
Hlavács Judit: A pályázati feltételeknél felsorolt szakképzettségi, végzettségi listát szűkíteni
kell.
Sellyei Noémi: Az elvárt végzettségek törvény határozza meg. Bővíteni nem, szűkíteni
azonban lehet.
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Kövendiné Tímár Erzsébet: Az elvárt végzettség lehet gyógypedagógia tanári, az előnyt
jelenti végzettség pedig logopédiai.
Kis-Simon László: A logopédus is fejlesztő tevékenységet végez.
Kövendiné Tímár Erzsébet: Igen, de más egy fejlesztő pedagógus és más egy logopédus.
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy az elvárt végzettség a gyógypedagógiai végzettség, az
előnyt jelentő végzettség pedig a logopédiai végzettség legyen.
Kövendiné Tímár Erzsébet: A gyógypedagógus és a gyógypedagógiai tanári végzettség nem
ugyanaz. A gyógypedagógiai tanári végzettség egyetemi végzettséget jelent.
Dr. Bognár László: Gyógypedagógiai tanári végzettséget javasol.
Farkas Márton: A Kincsem Óvoda intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás
szövegében nem jelentek meg az elbírálásnál előnyöket, így ebbe az esetben sem javasolja. A
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírásból is kerüljön
ki az előnyt jelentő „pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy elvárt végzettségként a gyógypedagógiai tanári
végzettséget jelölje meg a bizottság, előnyt jelentő végzettségként pedig a logopédiai
végzettséget.
Dr. Nagy Atilla: Kéri a bizottságot, hogy a napirendi pont tárgyalását később folytassák. Időt
kér a pontos törvényi szöveg áttekintéséhez.

2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról
Dr. Bognár László: Ismerteti az előterjesztést.
Farkas Márton: Kérdése, hogy az emberek milyen könyveket kölcsönöznek ki leginkább.
Mind a felnőttek tekintetében, mind a gyermekek tekintetében. A beszámoló erre vonatkozó
adatot nem tartalmaz.
Szabóné Hegyi Valéria: Elmondja, hogy a könyvtár a tavalyi évben a Márai program
keretében sok ismertető könyvet szerzett be. Szakmai anyagokat és olvasmányokat visznek
leginkább. Elsősorban a szépirodalmat keresik. Ez a felnőtteknél és a gyermekeknél is igaz. A
gyermekek esetében az ismeretterjesztőket kölcsönzik leginkább. A felnőtt korosztály a
felsőoktatásban tanulok szakirodalmat kölcsönöznek ki.
Farkas Márton: A diákok kötelező házolvasmányai megtalálhatók könyvtárban?
Szabóné Hegyi Valéria: Igen minden kötelező olvasmány megtalálható a könyvtárban.
Farkas Márton: A könyvtárban volt egy-két író-olvasó találkozó. A diákokat ezzel jobban meg
lehet fogni.

42

Szabóné Hegyi Valéria: Igen, volt több író-olvasó találkozó, pl.: Karafiáth Orsolyával. Keresi
a forrásokat, amiből nulla forintból tudja megvalósítani a programokat. A könyvtár
költségvetése nagyon alacsony. A költségvetésből nincs forrás író-olvasó találkozó
szervezésére, erre külön pályázniuk kell.
Farkas Márton: Kérdése, hogy mennyibe kerül egy író-olvasó találkozó?
Szabóné Hegyi Valéria: Attól függ mennyiért vállalja az író az előadást.
Farkas Márton: Határon túli írok is vannak, őket is meg lehetne hívni.
Szabóné Hegyi Valéria: Jogos a felvetés, minél több írót próbál idén meghívni, akár határon
túli írókat is.
Farkas Márton: Elmondja, hogy a gödi tv-ben Lengyel György-gyel, a versek
megszerettetésére volt egy próbálkozás. A tv-ben ez a műsor megszűnt, sokan hiányolják.
Javasolja a Népmese Napja rendezvényt megtartani.
Dr. Bognár László: Sok esetben az írok nem tudnak számlát adni, így a könyvtár nem tudja
elszámolni a költségeiket. Kertész Imre nem jönne el egy üveg borért. Budapesten
széleskörűek az ilyen programok, író-olvasó bemutatkozások.
Kis-Simon László: A beszámoló alapján a lakosság 12 % -a könyvtártag. A többi településen
a lakosság hány százaléka könyvtártag.
Szabóné Hegyi Valéria: A környező településeken ugyanez a helyzet. A könyvtári tagok
száma évek óta ugyanilyen tendenciát mutat. A gyermekkönyvtár nagyon jól működik.
Kis-Simon László: A gyermek könyvtár valóban jól működik, a felnőtt könyvtárban kevés
ember van. A könyvtér internet tanfolyamot indít idős emberek számára, ez nagyon jó
kezdeményezés. A könyvek kölcsönzési száma csökken.
Szabóné Hegyi Valéria: A könyvtári kölcsönzések számának visszaesése a ház felújításával is
összefügg. A felújítás miatt a nyári hónapokban hosszabb ideig kellett zárva tartani, ez
érvényesítette is a hatását.
Kis-Simon László: A pályázatok miatt könyvvásárlásra több pénz lett fordítva.
Hlavács Judit: Köszöni a munkát és az elkészített beszámolót. A beszámolóból jó képet lehet
kapni a könyvtárról.

26/2012.(III.08.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott határkörében a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Göd Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról
szóló beszámolóját elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,
Szabóné hegyi Valéria intézményvezető

A bizottság - 6 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámolója a József Attila Művelődési Ház 2011.
évi munkájáról

Farkas Márton: A beszámoló nagyon szépen van összeállítva, tetszetős, mindent tartalmaz,
minden dokumentumot tartalmaz. A Jamh munkatársai szakmai felkészültséggel
rendelkeznek. A Jamh eredményei nagyon szépek. Az épületben rend és tisztaság van. A
munkatársak segítőkészek, a kulturális megnyilvánulásokat segítik. A Jamh sok pályázaton
vesz részt, sok pályázaton nyernek. Pályázaton a tavalyi évben 1.200.000,- Ft nyertek. A Jamh
valós értékeket mutat be. A művelődési ház látogatottsága 74.000 fő/év. Megköszöni a Jamh
munkáját.
Kis-Simon László: Köszöni a munkát. Helyesbít, a Jamh pályázaton, a tavalyi évben összesen
3.000.0000,- Ft nyert. A művelődési házban tudatos és célszerű munka folyik. A művelődési
ház felújítása a látogatottság emelkedését hozza magával. A munkatársak segítőkészek. Az
intézmény vezetője a beszámolói munkákat archiváltatni szeretné, az utókor számára
megőrizni. Foglalkozási kultúra alakult ki a művelődési házban. A beszámolóból kiderül,
hogy a Jamh napi 12 órányi foglalkozást tart az év 293 napján.
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a Jamh beszámolói az intézmény honlapjára kerüljenek fel.
Dr. Bognár László: Köszöni a munkát. A Jamh nagyon szép lett a felújítás után. Elmondja,
hogy az intézményvezetői választáskor voltak kritikák Szabó Zsuzsa irányába, azonban
ezekre a kritikákra rácáfolt.

27/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,
Szabó Imréné intézményvezető

A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
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Kis-Simon László: Ha a művelődési ház a munkatervben leírtak módon folytatja munkáját a
továbbiakban sem lesz semmi gond az intézmény működésével.

28/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Közművelődési,
Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház 2012. évi
munkatervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző,
Szabó Imréné intézményvezető

A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Visszatérve az 1. napirendi pont tárgyalásához: Városi Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetői álláshelyére készült pályázat kiírása

Dr. Nagy Atilla: Az elkészült pályázati kiírás nagyon hasonlít a Kincsem Óvoda
intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiíráshoz. Elmondja, hogy a pályázati
feltételnél a jogszabályi hivatkozás nem megfelelő. A helyes jogszabályi hivatkozás a
4/2010.(I.19.) OKM. rendelet 2. § és 3. § (2) bekezdésében felsoroltak a mérvadók. Az iskolai
végzettséget és szakképzettséget illetően gyógypedagógiai tanári végzettség (egyetemi) és
logopédiai szakirány, vagy gyógytestnevelő tanár végzettség szükséges. Javasolja, hogy új
bekezdésként szerepeljen, hogy a közoktatásról szóló tv. 18.§-a tartalmazza, hogy az
intézményvezető másodszor történő kinevezésénél egy intézményvezetői képesítés kell, nem
lehet megkerülni.
Farkas Márton: A gyógytestnevelő végzettségű személy lehet intézményvezető?
Dr. Nagy Atilla: Igen, lehet olyan végzettséggel is igazgató. A következő kinevezéskor kell
hozzá pedagógus szakvizsga kell hozzá. A harmadik kinevezéskor pedig pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség is szükséges.
Kis-Simon László: A testületnek jogában áll módosítania a kiíráson. Az intézményvezetői
végzettség előnyként szerepeljen a kiírásban.
Kövendiné Tímár Erzsébet: A szakvizsgákat tekintve elmondja, hogy személyének
gyógypedagógiai szakvizsga keretében végezte. Ez a vizsga kicsit más, mint a pedagógus
szakvizsga.
Sellyei Noémi: A törvényben meghatározták, hogy melyik vizsga helyettesíti egyik a másikat,
illetve egy bizonyos vizsga melyik vizsgának felel meg.
Sipos Richárd bizottsági tag elhagyja az üléstermet.
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Dr. Nagy Atilla: A közoktatási törvény 18.§ a vezetői feltételeket tartalmazza. A pályázat
szövege tartalmazzon a törvényre, illetve a paragrafusra való hivatkozást.

Módosító javaslat:
A Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői álláshelyére készült pályázati kiírás tartalmazza
a „pályázati feltételeknél, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18.§. és a
4/2010.(I.19.) sz. OKM rendeletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettséget és
szakképzettséget”, valamint iskolai végzettségek közül elvárás „gyógypedagógiai tanári
(egyetemi) végzettség, logopédiai végzettséggel és szakképzettséggel”.
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

29/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet
alapján pályázatot írjon ki a
Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény igazgatói álláshelyére
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18.§, valamint a 4/2010.(I.19.) sz. OKM
rendeletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség:
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- pedagógus- szakvizsga
- gyógypedagógiai tanári, logopédiai végzettséggel és szakképzettséggel
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló
alkalmazás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetési program)
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes
körűen megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2)
bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.)
A munkakör betölthető: 2012. július 1.
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ady Endre utca 6.
Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen
törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint történik
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 54§ ban foglaltak
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a
Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában
és az Önkormányzat internetes honlapján kell
közzétenni
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
történő megjelenéstől számított
30. nap
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot.
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság
soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület
ezt követő ülésén dönt.
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást Sellyei
Noémi (tel.: 20/2962116) közoktatási referenstől kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban
további információt a városi honlapon szerezhetnek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

4. napirendi pont tárgyalása: Kiemelten kezelendő sírok Göd város temetőiben:

Sellyei Noémi: Elmondja, hogy a keddi napon volt a Pázmány Péter utcai temetőben. A
Piarista Szakiskola kérte, hogy a Pázmány utcai temetőt a továbbiakban is ők gondozhassák,
karbantartsák.
Kis-Simon László: Elsősorban köszöni Helmes Ferencnek a becsatolt adatokat. Nagyon
alapos munkát végzett. Javasolja az önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra.
Sellyei Noémi: A Pesti úti temetőben nincsen felmérve, hogy vannak-e kiemelt sírok. Bátorfy
úr ki szeretné egészíteni a Pesti úti temető kiemelt sírjaival.
Kis-Simon László: Bátorfi úr tegye meg a kiegészítéseket. A bizottság ezt mindenféleképpen
várja meg.
Helmes Ferenc: Bátorfi úr javaslatai a következők: dr. Horváth Károly és Mayerfy Josef sírját
szeretné kiemelten védetté tenni.
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Hlavács Judit: Elmondja, hogy nagyon sok a díszsírhellyel rendelkező. A nagy többségről
nincsen fogalma, hogy ki kicsoda. A Festy Árpád lánya miért kapott díszsírhelyet? Attól,
hogy valakinek a gyermeke, attól még nem kell díszsírhelyet adományozni neki.
Helmes Ferenc: Németh László gyermekei is díszsírhelyet kaptak. Göncz Árpád apósa is itt
van eltemetve, Ő is díszsírhelyet kapott.
Farkas Márton: Sok esetben nem tudni, hogy ki miért kapott díszsírhelyet. Például Ambrus
László-t sem tudni kicsoda is volt valójában. Javasolja, hogy minden esetben a nevek mellett
meg az indoklás is.
Czadró József: Elmondja, hogy nagyon jó összesítve látni a díszsírhelyeket. Bánhidi Károly
híres teniszező volt, Gödért sokat tett. Az összesítés remek, így legyen elfogadva.
Dr. Bognár László: Híres László esetében indokolt, neki nincsen élő rokona, akik a sírt
ápolnák.
Czadró József: Németh László lányai élnek.
Farkas Márton: Az iskola rendezi Németh László sírját.
Czadró József: Kérdése, hogy a sportkör nem tudja átvállalni a kiemelt atlétákat, sportolókat.
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy fogadja el így a kiemelt sírhelyek listáját, azzal, hogy azt a
későbbiek során még alakítja.
Czadró József: Elfogadjuk az eddigi munkát.

30/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja Göd város
temetőiben kiemelten kezelendő sírok listáját. Felkéri a közoktatási referenst, hogy az
elkészített listát Bátorfy József javaslataival egészítse ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Sellyei Noémi közoktatási referens
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Kis-Simon László: Javasolja, hogy Bátorfy József vegyen részt a következő bizottsági ülésen,
amin a kiemelt sírhelyeket tárgyalja.
Czadró József: Amikor felvetődik valakinek a személye arról dönt a bizottság.

5. napirendi pont tárgyalása: A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz.
Ök. rendelet módosításáról
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dr. Bognár László: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolta, hogy ne
minden évben, hanem ciklusonként legyen díszpolgári cím adományozva. A bizottság kérte,
hogy a KOSB határozza meg, hogy az egyes címek mely ünnepségek keretben legyenek
átadva.
Dr. Nagy Atilla: A PEKJB határozatába nem sok mindent foglalt bele. Egy személynek egy
ciklusban egyszer adományozható kitüntető cím. Gödért emlékérmet többször is kaphatja
ugyanaz a személy. A Gödért emlékérmet Göd városáért tett cselekményért kaphatja, ezért
adható többször, hiszen ezt többször is teheti. A Pro Urbe díjat általános gödi „jóságért”
adható. A rendelet szerint a díjak kiosztása nemzeti ünnepeken kerül kiosztásra.
Kis-Simon László: Egyetért. Az arra méltó emberek kapjanak kitűntetést.
Czadró József: Ciklusonként lehet adni.
Kis-Simon László: Javasolja, hogy augusztus 20-án legyenek kiosztva a díjak, azon a
rendezvényen vesz részt a legtöbb ember.
Dr. Bognár László: Minden díj augusztus 20-án legyen kiosztva, kivéve a „Göd város alkotóés előadóművész díja” .
Czadró József: Augusztus 20-án legyenek átadva a kitüntető címek. Az államiságot, az
önkormányzatiságot hozta magával augusztus 20-a.

Módosító javaslat:
A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet módosításáról és művészeti
díj alapításáról szóló rendelet 1.§ (3) bekezdése egészüljön ki a következővel: „ További
címek adományozására egyéb rendelkezések hiányában az államalapító Szent István ünnepén
kerül sor.”
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

31/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Képviselőtestületnek az alábbiak szerint javasolja a helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz.
Ök. rendelet módosítását:

Göd Város Önkormányzatának __/2012. (II.__.) sz. Ök. rendelete a helyi kitüntető
címekről szóló 4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet módosításáról és művészeti díj
alapításáról
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Göd Város Önkormányzati Testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tv. 24 § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a a következő díjmegnevezéssel egészül ki:
„Göd város alkotó- és előadóművész díja”
(2) A Rendelet 8. §-a 9. § számozást kap, egyidejűleg a 8. § alá a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje
eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti
közösségeknek. A díjazott nettó 100.000 Ft,. összegű pénzjutalomban és oklevélben
részesül.
(2) A kitüntető cím adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,
- a városban működő kulturális társadalmi szervezet, egyesületek,
- intézményi, munkahelyi kollektívák,
- Göd város polgárai
(3) A díj átadásra a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor.
További címek adományozására egyéb rendelkezések hiányában az államalapító Szent István
ünnepén kerül sor.”
2. §
(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A „ Göd Díszpolgára” cím életműért, olyan országosan ismert, köztiszteletben
álló és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit
érdemeiért, tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít. „Göd Díszpolgára”
lehet olyan személy is, akinek művészeti, tudományos, emberbaráti, sport, közéleti, stb.
munkája, társadalmi szerepvállalása annyira kimagasló, hogy annak révén az
esetlegesen kisebb országosan ismertségét az ágazati/szakmai közvélemény
világméretű léptéke helyettesíti. A cím posztumusz is kiadható. A cím általános
önkormányzat választási időszakonként egy ízben adományozható.”
(1) A Rendelet 1. § (3) bekezdésének szövege a következő rendelkezéssel egészül ki:
„ A cím évente egy személynek, közösségnek adományozható. A cím ugyanannak a
személynek, közösségnek indokolt esetben, az adományozási feltétel ismételt teljesítése
esetében többször is, de általános önkormányzat választási időszakonként legfeljebb egyszer
adható.

(2) A Rendelet 3. §-a a következő új bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra
méltatlannak tartja. A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok

50

megegyeznek az adományozás szabályaival. A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem,
de a jelképeket (oklevél, plakett, stb.) az egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a
visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának
feltüntetésével az emlékkönyvből törölni kell.”
3. §
Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba.

Markó József

dr. Szinay József

polgármester

címzetes főjegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester,
Dr. Szinay József jegyző

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
•

Fácán Óvoda csoportlétszám emelkedése

Dr. Bognár László: Az 1993. évi LXXIX tv. értelmében a fenntartó döntheti el, hogy a
csoportlétszámokat hány főben határozza meg. A Fácán óvodában a 27 főről, 29 főre való
csoportlétszám emelkedést a nyári hónapokig hozná meg.
Karaszek Ernőné: Mi a teendő akkor, ha a létszám már májusban átlépi a megszabott
létszámot?
Dr. Nagy Atilla: Szeptember kerül napirendre a csoportlétszám túllépés.
Karaszek Ernőné: A 29 főre megemelt csoportlétszám csak számszakilag lenne 29 fő. A
bölcsödében tovább maradt gyermekek szülei is szeretné a gyermeküket az óvodában
elhelyezni. Hamarosan megváltozik a bölcsődei szabályozás és a bölcsödébe járó gyermekek
után bölcsődei térítési díjat kell majd fizetnie a szülőnek.
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32/2012. (III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott
fenntartói hatáskörében úgy dönt, hogy a Kastély Központi Óvoda ún. Fácán-telephelyén a
folyó nevelési év vonatkozásában mindhárom csoportban engedélyezi a csoportlétszám 29
főre emelését azzal, hogy az SNI gyermekek létszám-egyenértékét be kell tartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Karaszek Ernőné intézményvezető

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
•

Hozzájárulás a József Attila Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázaton való
indulásához:

Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy nemrégiben derült ki, hogy a pályázatot március 25-ig kell
benyújtani az intézményeknek. Az intézmények idei költségvetése nagyon alacsony. A
korábbi években a pályázaton való induláshoz kellő összeg (1.500.000,- Ft) az intézmény
költségvetésében tervezésre került. Az intézmény idei költségvetésében csak 1.000.000,- Ft
került betervezésre, emiatt kéri az önkormányzatot, hogy a hiányzó 500.000,- Ft-ot a tartalék
keret terhére biztosítsa.
Szabó Imréné: Működési költségként kérné az összeget, az önkormányzat költségvetésében
szereplő tartalék keret terhére. A bizottságtól elvi támogatást kér.
33/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a József
Atilla Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázaton való részvételét.
Fedezete: Tartalék keret terhére
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
•

Göd Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a számlanyitáshoz kérik a bankok a könyvtár SzmSz-nek
becsatolását. A könyvtár elkészítette az SzmSz-t. A legutolsó változathoz képest annyi
változott, hogy az államháztartásról szóló törvény változott, így a hatályos államháztartásról
szóló törvény számát kellett átírni. Az SzmSz-hez kapcsolódik a könyvtárhasználati
szabályzat.
Hlavács Judit: A könyvtár SzmSz-e nem tartalmazza a pénzügyi jellegű szabályozásokat.
Kérdése, hogy ezeket, mely dokumentum szabályozza?
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Bajkó Ildikó: Elmondja, hogy a pénzügyi jellegű szabályozásokat az intézmények
tekintetében egy külön szabályozás tartalmazza, a Pénzügyi Szabályzat. Ezt a szabályzatot a
bankok nem kérték.
Dr. Nagy Atilla: Az intézmények és a Tesz között úgynevezett Munkamegosztási
Megállapodások fognak születni. Itt lesz a pénzügyi részek szabályozva. Az intézmények a
Tesz-re bízzák a pénzügyi részek működtetését.
Hlavács Judit: Az intézményvezetők nem igazolhatnak le egy intézmény számlát?
Dr. Nagy Atilla: A Tesznek és az intézményeknek közös számlaszámuk van. A változás, hogy
a továbbiakban Tesznek és az intézményeknek külön számlaszámuk lesz. A Tesznek továbbra
is minden intézmény számláját vezeti.
Karaszek Ágnes: Az utalvány rendelet az intézményeknél marad.
Dr. Nagy Atilla: A Tesz munkája az intézmények pénzügyi tekintetében csak a
bankszámlakezelésre vonatkozik.

34/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Göd Városi
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint fogadja el.
A melléklet a határozat elengedhetetlen részét képezi.
Határozat: azonnal
Felelős: Szabó Imréné intézményvezető

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
•

Az önkormányzat közművelődési tevékenységének célvizsgálati jelentése:

Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a Oktatási és Kulturális Minisztérium 2 éve az
önkormányzat közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatát végezte el. A
vizsgálatról keletkezett dokumentum másfél évvel ezelőtt érkezett meg a hivatalhoz, azt
azonban azóta nem találja. Kérte a minisztériumot, hogy a célvizsgálati jelentést még egyszer
küldje meg. A bizottság előtt lévő anyag az újra megküldött jelentést tartalmazza.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy hogyan történt a vizsgálat.
Szabó Imréné: Elmondja, hogy 2001-ben volt egy szakfelügyeleti vizsgálat. Megvizsgálta az
intézményeket, illetve az akkor működő Közművelődési és Oktatási Bizottságot. A vizsgálati
szempontok alapján megírta a jelentést. A vizsgálat maga után vonja, hogy az abban
megfogalmazott hiányosságokat az önkormányzatnak 10 éven belül pótolnia kell. A
szakfelügyelő 10 év múlva a felsorolt hiányosságok pótlását ellenőrzi, ez történt 2010-ben és
az erről készült jelentés tűnt el. A vizsgálat olyan hiányosságokat említ, mint a kulturális
koncepció elkészítése. Fontos tudni, hogy a városi könyvtár közgyűjteményi, míg a

53

művelődési ház közművelődési feladatokat lát el. Azért a koncepciónak két szálon kell
elindulnia, melyeknek találkozniuk kell egymással. A kulturális koncepció elkészítése nagyon
fontos lenne, hiszen abban pontos célkitűzések vannak meghatározva. Kulturális koncepció
hiányában az intézmények nagyon sok pályázaton nem tudnak indulni.
Hlavács Judit: Kérdése, hogy a szakfelügyelő 2010. óta tett újabb javaslatokat? A jelentésben
található megjegyzéseket a szakértő írta be?
Dr. Nagy Atilla: A szakértő többször járt Gödön. Általában a hiányosságok pótlására 2-3 éves
határidőket adott. Volt olyan eset, amikor az általa feltárt hiányosság teljesült, csupán nem a
megadott határidőn belül. Véleménye szerint a bizottságnak egy-két hónap múlva újra kell
tárgyalnia a napirendi pontot.
Szabó Imréné: Kulturális koncepcióra lenne szükség, melyben a könyvtár, a művelődési ház,
az oktatási intézmények, a sportkörök célkitűzéseit is tartalmaznia kell. Véleménye szerint az
elkészítéshez egy munkabizottságot kellene létrehozni.
Sellyei Noémi: Elmondja, hogy 2009-ben az akkori Közművelődési és Oktatási Bizottság
elnökeként kérte az intézményeket, hogy készítsenek és nyújtsanak be közművelődési
koncepciót. Ezek a koncepciók megvannak, így már csak a sportkoncepcióval kellene
kiegészíteni. A sportkoncepció a tavalyi évben készült el.
Szabó Imréné: Elmondja, hogy az intézmények által 2009-ben készített koncepciók már
elavultak, újak készítése szükséges.
dr. Nagy Atilla: Véleménye szerint a kulturális koncepció elkészítése kb. fél évet vesz
igénybe.

35/2012.(III.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
polgármester, hogy készíttessen intézkedési tervet és szakember bevonásával kezdje el az
előkészületeket a város Kulturális Koncepciójának elkészítése érdekében. A megbízott
szakértő a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensével, valamint az intézmények
vezetőivel vegye fel a kapcsolatot. Továbbá a közoktatási referens kezdje meg az
előkészületeket az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 11/2002.(IV.23.) sz. Ök. rendelet módosításához.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester

A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
•

Kastély Központi Óvoda, Fácán Óvoda nyári nyitvatartása
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Dr. Bognár László: Elmondja, hogy a bizottság korábbi ülésén elfogadta a Kastély Központi
Óvoda és a Fácán Óvoda nyári nyitvatartását. Intézményvezető asszony azonban jelezte, hogy
a szülőknek nem felel meg az óvoda nyitvatartási rendje.
Karaszek Ernőné: A korábban megállapított nyári nyitvatartással a szülők nem értenek egyet.
A szülők nem szeretnék a Kastély Óvoda más épületébe vinni a gyermekeket ügyeletbe. A
korábban elfogadott nyitvatartást nem kérik. Az intézmény nyári nyitvatartása a korábbi
évekhez hasonlóan történne.
•

Gödi Sportegyesület 2011. évi beszámolója

Dr. Bognár László: Elmondja, hogy dr. Horváth Lászlótól, a Gödi Sportegyesület
Szakosztályvezetőjétől érkezett megkeresés, hogy a következő bizottsági ülésen a bizottság
biztosítson lehetőséget neki 2011. évi beszámolójuk ismertetéséhez, illetve a
szakosztályvezetők megismerésére. Elmondja, hogy a bizottság munkaterv szerint júniusi
ülésén tárgyalná a GSE beszámolóját. Horváth László kéri, hogy az ülés délután legyen, mivel
a szakosztályvezetők dolgoznak, így reggeli ülésen nem tudnak részt venni.
Hlavács Judit: A következő ülésen tárgyalja a bizottság. A Gödi Sportegyesület elnökét fel
kell kérni, hogy írásos anyagot készítsen a bizottság számára. Javasolja, hogy Rábai Zita
képviselő asszonyhoz igazodva tartsák az ülést.
Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy a hivatalnak esélyegyenlőségi tervet kell készíteni. Az
esélyegyenlőségi terv elfogadása végett elképzelhető, hogy rendkívüli oktatási bizottsági ülést
fog kérni. Az elkészült, elfogadott tervet április 02-ig kell leadni.

A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Bognár László
Elnök

Kádár Benigna
jkv.
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