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Ikt.szám: 09/38-25/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. július 15-én 9.00 órakor kezdődő 
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A Humánügyi Bizottság rendes nyílt ülése 

 
Vajda Viktória elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy 7 tagból 4 tag jelen van, a 
bizottság határozatképes. Jakus-Kruchió Éva, Lenkei György és Csányi József igazoltan vannak távol. 
  
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják a napirendi pontok sorrendjét, valamint 
döntenek arról, hogy az 1., 2; pontokat zárt ülésen tárgyalják.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Támogatási kérelmek      (zárt ülés)  
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági ov. 
 

2. „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása  (zárt ülés) 
      Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 
3. Civil támogatások elbírálása  

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 
4. 66/2020. (VI. 24.) számú HB határozat módosítása 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
3.) Civil támogatások elbírálása  
 
Vajda Viktória: Pénzügyi keretünkhöz mérten nézzük a kérelmeket. A Bless Fitness nem gödi és elég 
nagy összeget is kér.  
 
Erdélyi Kamilla: Van határideje a kérelmek beadásának? 
 
dr. Nagy Atilla: Igen, év elején kell beadni főszabályként, de vannak nem előrelátható rendezvények, 
események.  
 
Vajda Viktória: A Dunavirág néptáncegyüttes teremdíjra kér támogatást. Arra van mód, hogy a 
Nyaralóházak elengedi a terembérleti díjat? 
 
Hlavács Judit: Ha támogatjuk, akkor egy gödi néptánctábort támogatunk vagy egy vácit? 
 
Vajda Viktória: Javaslom a Bless Fitness kérelmének elutasítását, a Dunavirág 150 ezer támogatást 
kapjon terembérletre. A Molitor esetében térjünk vissza a szavazásra, ha megérkezett a Molitor 
képviselője. 
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A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozzák:  
 

78/2020. (VII. 15.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ressné Hernádvölgyi 
Rita egyéni vállalkozót (Blesss Fitness) nem részesíti támogatásban.   
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Vajda Viktória elnök, Balogh Csaba polgármester 
Hivatali felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

79/2020. (VII. 15.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Dunakanyar Néptánc 
Egyesületet (képviseli: Karánsebessy Orsolya, székhelye: 2600 Vác, Csányi L. krt. 63., adószáma: 
18726541-1-13, bankszámlaszáma: 63800207-10001624) részére 150.000.-Ft (azaz 
egyszázötvenezer forint) összegű támogatásban részesíti a Dunaparti Nyaralóházak 
színháztermének bérleti díj fedezésére. 
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök,  
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
4.) 66/2020. (VI. 24.) számú HB határozat módosítása 
 
Vajda Viktória: A 66/2020. határozat módosítása szükséges. Előzőben véletlen maradt benne a szervezői 
díj és a helyszínbérlés. 
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozzák:  
 

80/2020. (VII. 15.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Humánügyi Bizottsága a 66/2020. (VI.24.) 
sz. HB határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
  
A programsorozat költsége összesen 200.000,- Ft, melyet saját bizottsági keretből biztosít az 
alábbiakra: 
 
edzők óradíja 
plakát tervezése, a rendezvény népszerűsítése 
 
Felelős: Vajda Viktória 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) Civil támogatások elbírálása (folytatás) 
 
Vajda Viktória: Megérkeztek a Molitor Music School képviselői. Annyit tudunk, hogy májusban lesz 
tábor, amire támogatást kértek. 
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Molitor Éva: 32 éve tanítok Gödön, a Németh László iskola zongoratanára vagyok. A Molitor Nonprofit 
Kft-t azért hoztuk létre, hogy az iskolai keretek között nem megvalósítható közösségi élményeket meg 
tudjuk valósítani. Egyre nagyobb koncerteket szervezünk. Gödön is fel szoktunk lépni templomban, 
rendezvényeken, Nyaralóházakban. Most a tavaszi tábor elmaradt, de szeptemberben szeretnénk 
megtartani Katalinpusztán.  
 
Greiner Ákos: Tavaly 40 gyerek volt. A tavaszi rendezvény elmarat, de szeptemberben lesz egy zenés 
rendezvény helyette. Nagy létszámhoz - jelenleg 35 gyerek van - nem lehet 1-2 tanárral megoldani 
Rengeteg gyerek lelkesen visszajár ebbe a táborba. Étkeztetéshez támogatókat próbálunk bevonni. Ez 
egy közösségépítő esemény, a gyerekek többsége gödi, ezért is szeretnénk Önökhöz fordulni. Egy 14 
éve működő, gödi gyerekekre épülő táborra kérünk támogatást. Gödi gyerekek tudnak kulturálisan 
fejlődni a táborban.  
 
Bartos Csaba: Jó lenne a városnak, örülnék, ha a városban lakó művészeket is be lehetne vonni.  
 
Hlavács Judit: Javaslom, hogy a tiszteletdíjak kifizetését támogassuk 210.000 Ft és a támogatási 
szerződésbe kerüljön bele, hogy a gyerekek 70 %-a gödi legyen. 
  
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozzák:  
 

81/2020. (VII. 15.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a MOLITOR MUSIC 
SCHOOL Közhasznú Nonprofit Kft-t (képviseli: Molitor Éva, székhelye: 1075 Budapest Madách 
Imre út 14. A. ép. IX. em., adószáma: 25776996-2-42, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-
83801190) részére 210.000.-Ft (azaz kettőszáztízezer forint) összegű támogatásban részesíti a 
tiszteletdíjak fedezésére. A támogatás feltétele, hogy a gyerekek 70%-a gödi lakos legyen. 
 
Fedezete: 2020. évi költségvetésben „Humánügyi bizottság pénzügyi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök,  
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A Bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal elrendeli a zárt ülést. 
 
A Bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal dönt arról, hogy Lenkei György hiányzása miatt 
jegyzőkönyvhitelesítőnek Hlavács Juditot választja meg 
 
Vajda Viktória elnök a nyílt ülést bezárja.   

 
 

K.m.f. 
 

 Vajda Viktória      Hlavács Judit  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


