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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2013. január 17-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos      
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Farkas Márton tag (jelezte távolmaradását) 
 
Dr. Bognár László a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a 
meghívó kiküldése óta beérkezett előterjesztéseket. Az ülés előtt kiosztásra került a 3. és  4. 
napirendi ponthoz a kiegészítés, Egyebek I. megjelöléssel a pályázati kiírás a JAMH 
intézményvezetői álláshelyére, Egyebek II. Farkas Csaba támogatási kérelmének kiegészítése, 
az Egyebek III. a MAFC Kajak-Kenu Szakosztály Göd és a Gödi Diáksport Egyesület 
támogatására tett képviselői javaslat, valamint a Városi Könyvtár vezetőjének kérelme. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az ismertetett napirendi pontokról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.)  A bizottság 2013.  évi munkaterve 
       Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök  
 
2.)  Beszámoló a bizottság 2012. évi munkájáról    
      Előterjesztők: dr. Bognár László KOSB elnök            
       

3.)  „Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében.  
       Mindennapos mozgásprogramok tervezése” – továbbképzésre 
      támogatás kérése 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző / Kövendiné Tímár Erzsébet  
                            Ped. Szakszolg. vezetője            
 
4.)  Javaslat Göd város Alkotó-, és Előadóművészeti díjára 
      Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                      (zárt ülés, külön jegyzőkönyv)                        
 
5.)  Egyebek: 
        - Göd Városi Könyvtár – színházi előadáshoz támogatás kérés 
           Előterjesztő: Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezető 
        - Pályázati kiírás – JAMH intézményvezetői álláshelyére 
          Előterjesztő: dr. Hrapka Judit Tikársági-Jogi-Informatikai Ov. 
        - Farkas Csaba támogatási kérelem kiegészítése 
          Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
        - MAFC Kajak-Kenu Szako. Göd és GDSE támogatása 
          Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
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1. napirendi pont: A bizottság 2013. évi munkaterve 
 
Hlavács Judit: A február 14. ülés napirendjei közül a GSE beszámolóját javasolja a májusi 
ülésre átrakni, mert addigra biztosan elkészítik a beszámolót. 
 
Rábai Zita: Egyetért a javaslattal, hogy a májusi ülésen tárgyalják, mert a mérleget május 31-
ig kell elkészíteni.  
 
Dr. Bognár László: Mivel a mai ülésen tárgyaljuk az intézményvezetői álláshely kiírását, ezért 
ez kerüljön a január 17-i ülésre a munkatervben.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

1/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja az 
előterjesztett 2013. évi bizottsági munkatervet azzal, hogy az intézményvezetői álláshely 
kiírását a január 17-i, a GSE beszámolóját a május 16-i ülésen tárgyalják. 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának 

2013. évi munkaterve 
 
2013. január 17. (csütörtök) 8.30 órakor 
•  2013. évi munkaterv elfogadása 
•  Beszámoló a bizottság 2012. évi munkájáról 
•  Intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
•  Javaslattétel a Göd Város Alkotó-, és Előadóművészeti díjára 
 
2013. február 14. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2012. évi munkájáról 
• Tájékoztató a köznevelési intézmények átadásának állásáról 
 
2013. március 14. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Beszámoló a Városi Könyvtár 2012. évi munkájáról 
 
2013. április 11. (csütörtök) 8.30 órakor 
 
2013. május 16. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Óvodai férőhelyek bővítése 
•GSE 2012. évi szakmai beszámolója 
 
2013. június 13. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Javaslat a helyi kitűntető címekre (4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet alapján) 
 
           2012. július – augusztus – tanácskozási szünet 
 
2013. szeptember 12. (csütörtök) 8.30 órakor 
•Beszámoló a Kincsem Óvoda 2012/2013-as tanévéről 
•Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2012/2013-as tanévéről 
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•Beszámoló a Búzaszem Iskola 2012/2013-as tanévéről 
•Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási adatairól 
2013. október 17. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Tájékoztatás a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény     
   2012/2013-as tanévéről  
•  Tájékoztatás a Huzella Tivadar Általános és Kéttanítási Nyelvű Iskola 2012/2013-as 
tanévéről 
•  Tájékoztatás a Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanévéről 
 
2013. november 14. (csütörtök) 8.30 órakor 
• A 2013/2014-as Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)  
 
2013. december 5. (csütörtök) 8.30 órakor 
• Felhívás javaslattételre – (Göd város alkotó- és művészeti díj) 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a bizottság 2012. évi munkájáról 
 
Sipos Richárd: A 2. és 3. határozat az utcanevekkel kapcsolatos. 2012. decemberében a 
Képviselő-testület határozott e témában. Az utcanév adományozó bizottság működik? 
 
Dr. Bognár László: Ez a bizottság már nem létezik, kb. 15 éve alakult,  Bátorfi József volt a 
vezetője, de már régóta nem működnek. A Kommunikációs Kft. végzi most a felmérést az 
utcanevekkel kapcsolatban. 
 
Rábai Zita: Tudomása szerint sem az SZMSZ-ben, sem máshol nem szerepel az utcanév 
adományozó bizottság. Valóban a decemberi testületi ülésen határoztak arról, hogy a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja ismét az utcanevekkel kapcsolatos 
előterjesztést.  
 
Kis-Simon László: Vívásoktatással kapcsolatban elmondja, hogy a mesteredző megkereste a 
Dunaparti-nyaralóházak színháztermének fűtésével kapcsolatban. A bizottság határozott arról, 
hogy koordinálja a GDSE és a megalakulás előtt álló vívó szakosztály együttműködését. A 
GDSE felajánlotta, hogy beveszik a vívókat az egyesületbe.  
 
Dr. Bognár László: A vívók az alpolgármesternél voltak, az aljegyzőnél nem. A bizottságnak 
nem hatásköre a működtetés módjának kialakítása. 140 gyermek jelentkezett az iskolákból a 
vívásoktatásra, ezért az alapítók sportcsarnokot szeretnének igénybe venni. 
 
Dr. Nagy Attila: Elsősorban írásbeli anyagot várnánk a vívásoktatással kapcsolatban az 
edzőktől, információ pontosítást. 
 
Kis-Simon László: A Gödi Körképben 124 gyermek jelentkezését írták, véleménye szerint 
ebből kb. 60 fő lenne, akik komolyan is vennék a jelentkezést. 
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Dr. Bognár László: Köszöni a tájékoztatást Kis-Simon Lászlónak és felkéri a tagokat, hogy 
szavazzanak az elhangzott javaslatról, miszerint a bizottság a 2012. évi 2. és 3. számú 
határozatát visszavonja. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

2/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága visszavonja a 
2012. január 19-i ülésén hozott 2. és 3. számú határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 
2. napirendi pont: „Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében. 
Mindennapos mozgásprogramok tervezése” – továbbképzésre támogatás képzése 
 
Hlavács Judit: Miben fog segíteni ezt a képzés? Tapasztalatai szerint így is jól felkészült 
pedagógusaink vannak. 
 
Somkereki Edit (Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója): Ez a képzés a szemléletváltást helyezi 
előtérbe elsősorban és a mindennapos mozgás megvalósítását. A képzésen az 
óvodapedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok vennének részt. Új típusú koncepció 
van kialakulóban, ami nem az állandó versenyeztetést, hanem a gyermekek sporthoz való 
viszonyának alakítását és a mozgás megszerettetését tűzi ki célul. Az iskolákban a minden 
napos testnevelésben gondolkodnak. Az eddigi 2 testnevelés óra helyett, most heti 5 órát kell 
tartani, ehhez mindenképpen nagy szakmai segítséget nyújtana ez a képzés. Tisztában vannak 
azzal, hogy nem lesz több a felszerelés, és fejlesztésekre sem lehet számítani, viszont ez a 
továbbképzés egy olyan szakmai pluszt adna, ami a gyermekek fejlődését hatékonyan 
segítené.  
 
Rábai Zita: Szakmai képzés szükségességét az intézményvezetők hivatottak megítélni. Az 
intézmény költségvetésében van továbbképzésre elkülönített keret, ez betervezésre került? Ha 
van, akkor ennek a terhére kell gondolkodni, és ezt lehetne beosztani. Nem vitás, hogy a 
fejlődéseket, a szemléletbeli változásokat követni kell. A fenntartóság miatt megváltozott 
helyzetben ez a képzés mit jelent technikailag.  
 
Somkereki Edit: A pénzügyi részről nem tud nyilatkozni, ez 30 órás akkreditált tanfolyam a 
kötelezően megszerzendő kreditekbe beszámít. Valószínű, hogy az intézmény 
költségvetésében van erre keretrész.  
 
Rábai Zita: Most az a 20 fő mehetne, akinek a kreditekre szüksége van. Ezeket év elején be 
kellene tervezni az intézményeknél, ha a kötelező krediteket el kell érni, vagyis kötelező a 
továbbképzésen részt venniük, akkor ezekhez a költség-tervezést év elején meg kell csinálni. 
 
Somkereki Edit: A Pedagógiai Szakszolgálat 300 eFt támogatás ajánlott fel. Az 
intézményvezetők januárban nem tudták, hogyan viszonyítsák az év hátralévő részében tartott 
képzéseihez, nyilván az átcsoportosítás is szóba jöhet. 
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Rábai Zita: Ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy a szakmai képzést támogatja, akkor ő 
finanszírozza, ha valaki csupán azért menne, mert szeretne, akkor saját maga finanszírozza, 
ebben az esetben ez 40 eFt lenne. 
 
Kis-Simon László: A szemléletváltással kapcsolatban elmondja, hogy ez nagyon fontos, 
hiszen a napi szintű testnevelés megvalósítása is az. 
Állami fenntartásba kerültek át az intézmények, ezért a járástól is meg lehetne kérdezni, hogy 
ők hogyan tudnának a finanszírozásban részt venni. Az is kérdés, hogy a továbbképzésen 
elsajátított ismereteket tényleg alkalmazzák, vagy csak a kreditszerzés a cél. Azokat a 
pedagógusokat kellene támogatni, akiknek ez tényleg szükségszerű és indokolt. 
 
Rábai Zita: Ez a továbbképzés is nyilván célul tűzi ki azt, hogy minél többen jelentkezzenek. 
Nem érzi, hogy ezt az önkormányzatnak ötszázezer forinttal kellene támogatni, bár a céllal és 
a szemléletváltással egyetért.  
 
Hlavács Judit: Ezzel feltehetőleg most a KIK sem fog foglalkozni, valahol mégis arról van 
szó, hogy a gödi gyermekeket kell támogatni, viszont még sem lehet most a jó megoldást 
megtalálni. Ha az önkormányzat fontosnak tartja ezt a döntést, akkor az intézményeknél a 
támogatást kiegészítheti, mert ez esetleg motiválható lehet. Nyilván az intézményvezető tudja, 
hogy a dolgozójának milyen képzésben kell részt vennie a munkájához. 
 
Kis-Simon László: Továbbképzési programot kell minden intézménynek kidolgozni. Ez egy 
rövid és hossz távú program volt az ő idejében. Fel kellene venni a támogatás miatt a 
kapcsolatot a KIK-el. Fontos, hogy az ilyesfajta támogatások számonkérhetők legyenek. 
 
Dr. Bognár László: A kérelemben szerepel, hogy 300 eFt van erre a képzésre elkülönítve a 
Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tankerületi igazgatóval felvették a kapcsolatot, ezt tartalmazza 
az előterjesztés. Ha a bizottság támogatja, akkor a szociális bizottság is támogatná. Javasolja, 
hogy a résztvevőknek fejenként adjon a bizottság 10 eFt-ot, 10 vagy 15 főnek. Így a 300 eFt 
sem veszne el. A másik lehetőség, hogy ne támogassuk, de ebben az esetben elveszhet a 300 
eFt. 10 óvodapedagógusnak 10 eFt-ot adna a bizottság, ez a javaslata.  
 
Hlavács Judit: A szakszolgálat szeretné a kihelyezett képzést megvalósítani, ha jól érti. Akkor 
így a költségek is csökkenhetnének. Erre ezért inkább vissza kellene térni, ha már a tanfolyam 
meg van szervezve és kialakult a végleges ár és a pedagógusok száma. Ha erről már kapunk 
majd egy előterjesztést, akkor dönthet a bizottság a támogatási összegről, hiszen akkor már 
konkrét dolgot tudunk. 
 
Somkereki Edit: Jónak tartja, hogy a helyiséget biztosíthatják, ez is egy alku alap. Az 
óvodapedagógusoknak szánták elsősorban ezt a képzést. A pedagógusoknak nagy szüksége 
lenne erre a képzésre, hiszen az óvodapedagógusok munkája sokrétű, mint pld. 
kézműveskedés, zeneismeret, a testnevelés ennek csak egy „szelete”. Itt nem igazán a 
kreditszerzésről, inkább a szakmai tapasztalat megszerzéséről lenne szó.  
 
Dr. Nagy Atilla: A KIK-nek átadott pénzeszközt az intézmény végül is megkaphatná, de ettől 
eltérő egyszerűbb megoldást is találhatnánk. A Pedagógiai Szakszolgálatnak nem csak a 
gyermekek felé, hanem a felnőtt pedagógusok felé is van elkötelezettségük, feladatuk, fontos 
feladataik közé tartozik a képzés-szervezés.  Nem kötelező ez a feladat, viszont a 
gyermekekről van szó. 
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Rábai Zita: Hasonló kérelem még várható az év folyamán. Ne a képzést, hanem a 
résztvevőket támogassuk, ez a javaslata. Így biztosítható az, hogy tényleg a gödieket 
támogassuk. 
 
Hlavács Judit: Konkrétabb határozathozatal előtt azt is lehetne határozni, hogy 20 fő, gödi 
intézményben dolgozót tud az önkormányzat támogatni, 10 eFt/fő összeggel. 
 
Somkereki Edit: A pedagógusok helyzetével tisztában van, tudniuk kell, hogy mennyi a 
konkrét támogatási összeg és mennyi az, amit a pedagógusnak kell finanszírozni. Enélkül nem 
tudják megszervezni. Elsősorban az óvodapedagógusok felé súlyozná a létszámot. 
 
Rábai Zita: Javasolja, hogy a bizottság az akkreditációról kérjen egy másolatot a Pedagógiai 
Szakszolgálattól.   
 
Dr. Bognár László: A határozati javaslat kiegészülhet: Maximum 20 óvónő képzését 
támogatjuk 10 eFt/fő összegben, kitétel, hogy gödi óvodapedagógusról van szó. A határozati 
javaslatból a PEKJB-t javasolja kihagyni. A bizottság a 2013. évi keretéből 200 eFt-ot ajánl 
fel erre a képzésre a gödi óvodapedagógusoknak. 
A bizottság felkéri a szakszolgálatot a jelenléti ív megküldésére. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

3/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága egyetért a 
Pedagógiai Szakszolgálat által a városi óvodapedagógusok számára szervezett 
„Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében. Mindennapos 
mozgásprogramok tervezése” – továbbképzés indításával, és 2013. évi bizottsági 
keretéből 200 eFt-ot ajánl fel maximum 20 fő gödi óvodapedagógus képzésére.   
A bizottság felkéri a Pedagógiai Szakszolgálatot, hogy a programon résztvevők jelenléti 
ívét adja le a bizottság jegyzőkönyvvezetőjének. 
  
Határid ő: 2013. évi költségvetés elfogadása  
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester  
 
 
Rábai Zita tag  távozott. 
 
A bizottság 5 „igen” szavazattal dönt arról, hogy a 4. napirendi pontot (Javaslat Göd város 
Alkotó-, és Előadóművészeti díjára) zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
5. napirendi pont: Egyebek 
 

• Göd Városi könyvtár előterjesztése 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Mácsai Pál: „Azt meséld el, Pista” című színdarabjára szeretne 
támogatást kérni, az előterjesztésében az előadás költségvetését csatolta. Már a tavalyi évben 
is tárgyaltak erről a megvalósításról. Örkény mű, az előadó Mácsai Pál is világhírű, több 
színvonalas helyen, nagyvárosokban adták elő ezt a nagyszerű darabot. Szigorú és igényes 
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művész, az előadás igen minőségi. A Gödi Körképben meghirdette, hogy előzetes regisztrálás 
alapján történik a helyszínen történő helyfoglalás, hiszen a műsort térítésmentesen lehetne 
megtekinteni. A bizottságtól 200 eFt támogatást kér. 
 
Hlavács Judit: Ez a bizottsági keret 1/5-e, ami a kulturális részt illeti. A művészi előadásokért 
az emberek fizetnek. 
 
Szabóné Hegyi Valéria (könyvtárvezető): Ezen Ő is hezitált, de nagy az a művészetkedvelő 
réteg, ami igényelné a színdarabokat, de már nem tudja finanszírozni. 
 
Kis-Simon László: Ha a bizottság 100 eFt-tal támogatná, akkor az említett 
magántámogatásokból esetleg össze lehetne gyűjteni a hiányzó pénzt? 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Akkor magánemberként fizeti be a hiányzó összeget, de a műsort 
nem mondja le. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ha nagy lesz az érdeklődés, akkor a helyszínt meg lehetne változtatni a 
Dunaparti Nyaralóházak színháztermébe. Ezt a lehetőséget tartsa szem előtt az 
intézményvezető.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja a 170.000,-Ft támogatás megadását.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

4/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2013. évi saját 
pénzügyi keretéből 170.000,-Ft-tal támogatja a Göd Városi Könyvtár által szervezett,  
Mácsai Pál: „Azt meséld, el Pista” című színelőadásnak megtartását. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 

• Pályázati kiírás a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére  
 
Dr. Bognár László: dr. Hrapka Judit elkészítette a pályázati kiírást a József Attila Művelődési 
Ház intézményvezetői álláshelyére, a megfelelő jogszabályi módosításokkal. Felkéri a 
jelenlévőket tegyék meg észrevételeiket. 
 
Czadró József tag kiment. 
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a pályázati kiírás 11. pontjában a telefonszámnál a 
körzetszám is szerepeljen, és a névnél a „t” betű kerüljön javításra.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

5/2013. (I.17.) sz. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
A József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: 
1./ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992 
(XI.20) Korm. rendelet alapján a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői 
álláshelyére pályázatot hirdet. 
A megbízás 5 év időtartamra szól igazgató beosztásban művelődésszervező munkakörben. 
2./ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Intézményvezetés. Rendezvények koordinálása. A munkavégzés személyi- és tárgyi 
feltételeinek megteremtése, felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért. 
Pályázatok elkészítése, benyújtása. Munkáltatói feladatok ellátása. 

3./ A magasabb vezetői megbízás feltételei: 
a./  a.  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 

b. nem szakirányú egyetemi végzettség + felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 
c. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000.( I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 
intézmény-vezető tanfolyam; 

b./ - legalább ötéves szakmai gyakorlat (felsőfokú közművelődési végzettségének és 
szakképzettségének vagy ab.) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő 
feladatkörben 

c./ -    kiemelkedő közművelődési tevékenység 
d./ -    cselekvőképesség 
e./ - büntetlen előélet 
f./  -  munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszony létesítése  
4./ A pályázat tartalmazza: 
      - szakmai önéletrajzot 
      - oklevél(ek) másolatát  

- vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- arról szóló nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 150/1992. Korm.r. szerint 
történik. 
6./ A pályázat benyújtásának helye: 
    Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője 
    2131 Göd, Pesti út 81. 
7./ A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes oldalán történő közzétételt követő 

30. nap.  
8./ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 
napon belül a KOB hallgatja meg.  A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60. napot követő első ülésén dönt.  
9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. február 23.    
10./ A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI internetes oldal 
                                                                      Göd internetes oldal 

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítő 
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11./  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hrapka Judit osztályvezető      
nyújt a 27/530-041-es telefonszámon.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Czadró József tag visszajött. 
 

• Farkas Csaba festőművész támogatási kérelem kiegészítése  
 
Kis-Simon László: A hiánypótlásra lett felszólítva a kérelmező a novemberi ülésen. Egy 
meghívást, akár e-mailben is kaphattunk volna, hiszen a csatolt levélben azt nehezményezi a 
festőművész, hogy a kiállításon nem vett részt a bizottság egy tagja sem.  
 
A bizottság 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
 

6/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága nem támogatja 
Farkas Csaba festőművész támogatási kérelmét. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
 

• MAFC Kajak-kenu Szakosztály, GDSE 
 
Dr. Bognár László: Kovacsik Tamás képviselő előterjesztése, mely a 43. oldalon található, 
csatolva lett a két egyesület beszámolója is. A két egyesület nem tagja a Gödi Sport 
Egyesületnek, önkormányzati támogatásban nem részesülnek. Az előterjesztésben támogatási 
javaslat szerepel. 
 
Hlavács Judit: Ezt már az LMP és Jobbik 2011. évi költségvetés tervezésekor is javasolta. 150 
gyermek van a GDSE-ben és Kajak-Kenu Szakosztály Gödi csapatában. A kajakosok igaz, 
hogy nagyon szép eredményeket érnek el, a GDSE viszont minden városi rendezvényen részt 
vesz és a létszámuk is nagyobb, háromszorosa. Ilyen arányban javasolja a támogatási összeg 
felosztását is, vagyis 1,5 mFt-ot a GDSE-nek és 500 eFt-ot a Kajak-Kenu Szakosztály Gödi 
csapatának 
 
Kis-Simon László: Ha a most alakuló Vívó Szakosztály is a GDSE-hez kerül, akkor támogatja 
az elhangzott javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.  
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6/2013. (I.17.) sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak, hogy a város 2013. évi 
költségvetésébe terveztessen be 1.500 eFt-ot a GDSE és 500 eFt-ot a MAFC Kajak-Kenu 
Szakosztály Göd részére. 
 
Határid ő: 2013. évi költségvetés tervezése 
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök 
 
Dr. Bognár László elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
               kmf. 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    dr. Bognár László  
jegyzőkönyvvezető     KOSB elnök 
 
 
 


