
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2014. december 17-i rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (6 tag jelen van, Kovacsik Tamás tag jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen.) 
 
Sipos Richárd: Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 
rendkívüli ülés napirendi pontjáról. 
 
A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadja az alábbi napirendi pont tárgyalását. 
 
Napirendi pont: Göd Városi Könyvtár könyvtárvezetői állására kiírt pályázat 
   elbírálása 
 
Sipos Richárd: Egy darab pályázat érkezett be, a beérkezési határidő 2014. december 10. volt. 
Szabóné Hegyi Valéria jelenlegi könyvtárvezető adta be pályázatát, akit szeretettel köszönt és 
kérdése hozzá, hogy szeretné-e, ha a bizottság zárt ülésen tárgyalná a napirendet.  
 
Szabóné Hegyi Valéria: Nem szeretne zárt ülést kérni. 
 
Sipos Richárd: Megállapítja, hogy a pályázat a leadási határidőn belül érkezett. Kérdése a 
pályázóhoz, hogy kiegészítést kíván-e tenni?  
 
Szabóné Hegyi Valéria: Az esélyegyenlőséggel kezdett el foglalkozni, hallókészülékes 
olvasást szeretnének üzemeltetni a regisztrációs helyiségben és az akadálymentesítés lenne 
még feladat, de ez csak a megfelelő forrás biztosítása esetén lehetséges. A Gödi Almanachok 
feldolgozása megtörtént és az elektronikus publikációs folyamatot is előkészítik. A 4 
modulból álló vezetői tanfolyamról kiegészítésként átad egy bizonylatot. 
 
Sipos Richárd: A pályázat nagyon részletes volt, a jövőbeni tervekről és a technikai 
fejlesztésekről is olvashattunk. 
 
Simon Tamás: Jól összefoglalt, ígéretes beszámolót láthattunk. Az elektronikus honlapot 
erősíteni érdemes. Az ajándékkönyveket nyilván szívesen látják a lakosság részéről. 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Egy új projekt indul az ODR-be való bekapcsolódással. Így 
elektronikus dokumentumokkal is bővülne a rendszer. Az Országos Széchenyi Könyvtárral is 
összeköttetésben lesznek. A látássérült olvasóknak is terveznek olvasót, már felolvasó 
szoftver is létezik, ezt is szeretnék megvalósítani. 
 
Kis-Simon: A pályázó munkáját több, mint 5 éve ismeri. Ismeri a vezetői ciklusait, 
kiemelendő, hogy sikerült neki egy valódi közösséget kialakítani a könyvtári 
alkalmazottakból. Régebben nagy volt a szakadék e téren. A könyvtár hangulata 
figyelemreméltó és az igények kielégítése is, sok esetben összeválogatott csomagot kap az 
igénylő.  
 
 



A könyvtár működésével kapcsolatban elmondja, hogy a látogatók száma stagnál, a 
legmagasabb 2010-ben volt. Jó lenne ezt a szintet elérni, a regisztrált felhasználók számát jó 
lenne növelni. A rendezvények száma örvendetesen megnőtt, illetve a résztvevők száma is 
nőtt. A kölcsönzések száma az utóbbi két évben növekedett.   
 
Szabóné Hegyi Valéria: Együttműködési megállapodást kötnének az iskolákkal. A diákok 
segíthetnének szórólapok készítésével a lakosság részére, ezzel is hirdetnék a könyvtárat, a 
beiratkozási, kölcsönzési lehetőséget. Próbálnak pedagógiai előadásokat is megszervezni, 
fontos az együttműködés és a jó kapcsolatok kiépítése az előadókkal.  
Köszöni a bizottság eddigi közreműködését és támogatását. 
 
Szőke Zsófia: Jó és minőségi munkát látott a könyvtár részéről az elmúlt 5 évben. Ha az 
eszközfejlesztés megtörténik, akkor az növelné a látogatottságot. Köszöni a könyvtárvezető 
eddigi munkáját. 
 
Szabóné Hegyi Valéria: A távolról elérhető katalógust nagyon támogatandónak tartja.  
 
Sipos Richárd: Írásbeli véleményt kell a Képviselő-testület elé továbbítani. Elmondja a 
határozati javaslatát, miszerint a könyvtárvezetői álláshelyre beérkezett 1 db pályázat, amit a 
bizottság megismert, a pályázót meghallgatta. A pályázat a kiírási feltételeknek megfelelt. A 
KOSB javasolja a Képviselő-testületnek Szabóné Hegyi Valériát a könyvtárvezetői álláshely 
betöltésére.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

43/2014.(XII.17.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
Elfogadja Szabóné Hegyi Valéria Göd Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére beadott 
pályázatát. A pályázatot formailag, tartalmilag szakmailag alkalmasnak találta a vezetői 
megbízatás betöltésére.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2014. december 22-től, öt év időtartamra Szabóné 
Hegyi Valériát (lakcím: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 4/b.) bízza meg a Göd Városi 
Könyvtár vezetői álláshelyének betöltésével. A könyvtárvezető javadalmazása a Kjt. 
szerint történik. 
  
Határid ő: 2014. december 22. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
Szabó Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket az ünnepi óvodai ügyeletről. Idén a Kincsem Óvoda 
lesz az ügyeletes a két ünnep közötti időszakban. Javasolja a KOSB-nak, hogy a két ünnep 
közötti ügyeletet gondolja át. Két gyermek miatt van nyitva az óvoda idén is.  
 
Sipos Richárd: Ez törvényi előírás, hogy ügyeletet kell tartani. 
 



Szőke Zsófia: Igaz, de a fűtés, világítás, konyha, ételszállítás költségei nincsenek arányban a 
teljesítési kötelezettséggel.  
 
 
Simon Tamás: Jövőre ez ügyben esetleg lehet tárgyalni a magánóvodákkal. 
 
Sipos Richárd: Köszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
      Kmf. 
 
 
 
 
 
Sipos Richárd      Kis-Simon László 
KOSB elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


