
 25

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2014. május 29-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos      
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Czadró József tag, aki jelezte távolmaradását) 
 
Dr. Bognár László ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket. A meghívóról lemaradt, de azonnal 
közlésre került a 8. napirendi pont, a Királyok Völgye Íjászok Baráti Kör támogatási kérelme, ezt 
javasolja a 4. napirendnél tárgyalni. Az Egyebek napirendi ponthoz érkezett be a „Kérelem a vízi-
sportlétesítmény létrehozására, fejlesztésére a Felső-gödi Duna parton lévő Csónakház területére” 
című napirend. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendekről.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodással” elfogadta a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását. 
 
1.  Támogatások megítélése a bizottsági keret terhére   
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                           
 
2. Beszámoló a Városi Könyvtár  2013. évi müködéséről 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök / Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezető           
 
3.  A Gödi Sportegyesület 2013. évi szakmai beszámolója 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                            
 
4. Vizi sport bázis Felsőgödön   
    Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök                                                                                                
 

  5.) GDSE támogatásának elbírálása 
       Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                                                        
      
  6.) MAFC Kajak-Kenu Szakosztály támogatása 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                        
 
7.) Terembeosztási egyeztetés, koncepció 
      Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                           
 
8.) Egyebek: 
     - „Kérelem a vízi-sportlétesítmény létrehozására, fejlesztésére a Felső-gödi Duna parton lévő  
        Csónakház területére” 
       Előterjesztő. Dr. Bognár László KOSB elnök 

 
Dr. Bognár László: dr. Pintér György alpolgármester jelezte, hogy nem tud az összes napirendnél jelen 
lenni, ezért javasolja, hogy elsőként a meghívó szerinti 4. napirendi pontot tárgyalják. Felkéri a 
tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének témát felvetni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”egyhangú szavazattal elfogadták a tárgyalási sorrendet. (Egyebek napirendi 
pontban nem kívánnak más témát tárgyalni.) 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
 
 



 26

1. napirendi pont: Támogatások megítélése a bizottsági keret terhére 
 
Dr. Bognár László: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  8. melléklet 17. sorában 
megjelölt „Sportszakosztályok támogatása”keretből javasolja támogatni a Gödi Sirály 
Közhasznú Egyesületet, a MAFC-t és a GDSE-t. A rendelkezésre álló bizottsági keretet 
próbálta elosztani. E keretből javasolja a Gödi Sirály Közhasznú Egyesületet 250 eFt-tal, a 
GDSE-t 200 eFt-tal, a MAFC-t 350 eFt-al, a Fétis Kft.-t 450 eFt-tal, melyhez a polgármester 
Úr a polgármesteri keretből 100 eFt támogatást nyújtana. Kérdése a tagokhoz, hogy 
egyetértenek-e az elhangzott javaslatával, és a források meghatározásával? Kéri, hogy tegyék 
meg módosító javaslataikat. 
 
Hlavács Judit: Javasolja a Fétis Kft-t a KOSB keretből finanszírozni, mert nem 
sportszakosztály.  
 
Kis-Simon László: Nem teljesen ért egyet az elhangzott javaslattal. A GSE védőszárnyai alatt 
működik több szakosztály. A bizottság kikötése az volt, hogy azt, amit a GSE nem támogat, 
azt a bizottság támogassa saját pénzügyi keretéből. Ezért kapott támogatást a GDSE. A GSE 
Kajak – Kenu Szakosztályából kiszakadt egy szövetség. A szövetség nem gödi bejegyzésű. A 
MAFC-nál az elért pontok alapján kapják meg a gyerekek a támogatást. Az újpesti székhelyű 
MAFC hatalmas anyagi bázissal rendelkezik, a helyiek pedig küzdenek egy kis támogatásért 
és sok társadalmi munkával próbálnak javítani az anyagi helyzetükön. 
 
Dr. Bognár László: Egyetért azzal, hogy egy városban egy sportegyesület bőven elég lenne, 
viszont a kérelmeket figyelembe kell venni. Ez a felső vezetés álláspontja. Ezt a javaslatot 
támogatja.  
 
Rábai Zita: A felső vezetés véleménye Őt nem érdekli, az álláspontja az, hogy nagyon nem 
szimpatikus az egyesületek közti „kiszorítósdi”. Nem ért egyet azzal, hogy egy egyesület 
működjön, hiszen vannak gyerekek, akik máshol szeretnének sportolni, és máshol érzik jól 
magukat. Egyetért azzal, hogy a MAFC kapjon támogatást. A Fétisről annyit, hogy ha Ők az 1 
mFt-ot biztosítják a megrendezéshez, akkor javasolja a támogatásukat. Az  
összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatoknál a 8. §. a.) pontjánál véleménye szerint 
fennáll az érintettség több esetben. A honlapon ezt közzé kell tenni.  
 
Sipos Richárd: Javaslata, hogy a bizottság a jelenlévő szakosztályok között ossza el a Fétis 
Kft-nek szánt 450 eFt-ot, mert ez a költségvetési sor a szakosztályok támogatására van 
betervezve, a Fétis pedig nem szakosztály. 
 
Hlavács Judit: A MAFC-ról el lehet mondani hogy Gödön működik, a közterületet is rendben 
tartják, a városnak nem szabad határokat szabni, hogy melyik a jó és melyik a rossz egyesület. 
Javasolja Őket támogatni.  
 
Kis-Simon László: Nem utasítja teljesen el azt, hogy kapjon támogatást a MAFC. A GSE-t 
kell tekinteni az „anya” egyesületnek, és Őt kell jobban támogatni. 
 
Klenóczky Bea (GSE képviseletében): MAFC ügyben jelezni szeretné, hogy a koncepcióban 
benne van, hogy Gödön egy egyesület legyen. A GSE mindent megtesz azért, hogy a 
szakosztályok jól működjenek. A MAFC Újpesten jó körülmények között, a Duna mellett 
kialakíthatná a sport bázisát. Nem ért egyet a MAFC támogatásával. A GSE épített ki minden 
olyan lehetőséget, mely a Kajak-Kenu Szakosztály működését javítja.  
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Sipos Richárd: Konkrét javaslata a támogatásokra: Gödi Sirály Közhasznú Egyesület 300 eFt, 
GDSE 250 eFt, MAFC 700 eFt. 
 
Dalnoki Tibor (Dunai Vízisport Alapítvány elnöke): Elmondja, hogy Ő aktív szülő is. Nem 
azt szeretné, hogy a MAFC ne kapjon támogatást, de a vitákat megelőzve hangsúlyozza, hogy 
sértve érzi magát a MAFC-os történetben. Nem igaz, hogy mi küldtünk el gyerekeket, mert 
csupán egy gyermek ment el a MAFC-hoz. A MAFC mindig azt nyilatkozza, hogy van 
pénzük, akkor miért kérnek támogatást? Ez számára érhetetlen. Közel 30 éves a működésük, 
tisztában van a költségvetésükkel, és azzal, hogy az egyes szakosztályok miből gazdálkodnak. 
A MAFC eredményeit a tizenévesek hozzák, de ezeket a gyermekeket a GSE Kajak-Kenu 
Szakosztálya képezte közel 5 évig. A Göd Kupára szoktak kérni támogatást az 
önkormányzattól. A Fétis valóban nem szakosztály, de több mint 10 éve szervezi ezt az 
országos, nagy sikerű rendezvényt.   
 
Dr. Pintér György: Május hónap van, ezt az éves arányosság figyelembevétele miatt említi. 
Javaslata, hogy a Fétis Kft. 300 eFt körüli összeget kapjon, ezzel egyetért. A MAFC 
támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy a helyi csapatot kell támogatni, aki Gödön 
működik, viszont az is jó lenne, ha a sikerülne a Felsőgödi sportbázis kiépítése. Egyetértett az 
elnök javaslatával, ami az elosztást illeti.  
 
Dr. Bognár László: Ismerteti a MAFC gödi történetét.  
 
Rataj András: A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület képviseletében van itt. Az egyesület 
nevében szeretné megköszönni az eddigi támogatásokat. Több, mint 10 éve működik az 
egyesület. A városnak van sportkoncepciója és településfejlesztési koncepciója is. Véleménye 
szerint a város egyik kitörési pontja a sportolás feltételeinek kiaknázása. A GSE 600 fős, 
Gödön kb. 7600 család van. A maradék 7000 család részére is meg kell találni a lehetőséget. 
70-75 sportszolgáltató működik a városban, tehát az igényeket ki tudja elégíteni. Lehetne több 
egyesület, erre igény lenne, vagy a GSE is nyithatna a szabadidő sport felé.   
 
Dr. Bognár László: A MAFC és GDSE támogatását külön napirendben tárgyalja a bizottság. 
 
Dr. Nagy Atilla: dr. Horváth László GSE elnök úr e-mailjére szeretne reagálni, melyre Sipos 
Richárd képviselő úr kért állásfoglalást. Közhasznúság kérdésére reagálva elmondja, hogy a 
törvény nem tiltja azt, hogy nem közhasznú minősítésű civil szervezet is kapjon támogatást. E 
szerint  amely szervezet közhasznúnak minősül, de a közhasznúság minden feltételét nem 
teljesíti, nem közhasznúként kaphat támogatást, nem veszíti el a támogatási jogot, ha nem 
adja le időben a közhasznúsági jelentését. Van néhány dolog, ami nem a mi hatáskörünk, mi a 
civil rendeletünk alapján bíráljuk el a támogatási kérelmeket. Gödön irreleváns az, hogy 
közhasznú, vagy nem közhasznú. 
 
Rábai Zita: Egyes pályázati dolgokból esnek ki. Kérése, hogy az érintettségnek nézzen utána, 
hogy a város valamelyik szervezetének vezetője és a civil szervezettnél tisztségviselő, ez 
érintettség szempontjából megfelelő-e.  
 
Dr. Nagy Atilla: Nincs összeférhetetlenség, de utána néz mégegyszer. 
 
Rábai Zita: A 8. §.-ra hivatkozva az érintettség közzétételéről van szó.  
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Dr. Bognár László: Két szavazásra kéri fel a tagokat. Az egyik a Fétis Kft. támogatása ne a 
költségvetés 8. mellékletében lévő keretből legyen, a másik a Gödi Sirály Közhasznú 
Egyesület, a GDSE és a MAFC támogatása. 
 
A bizottság 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

13/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Fétis Kft.-nek 
nem a költségvetés 8. mellékletének „sportszakosztályok támogatása” sorából nyújt 
támogatást, hanem a bizottság saját keretéből.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 
A bizottság 3 „igen”, 1 „tartózkodás” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozták: 
 

14/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi Sirály 
Közhasznú Egyesületet (Székhely: 2132 Göd, Duna u. 7., képviseli: Rataj András elnök, 
adószáma: 18706024-2-13., bankszámlaszám: 17000019-11483746-00000000.) 300.000,-
Ft, azaz Háromszázezer forint támogatásban részesíti. 
 
Fedezet: A 2014. évi költségvetés 8. mellékletének „sportszakosztályok támogatása” sor 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester  
 
 
A bizottság 4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

15/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi 
Diáksport Egyesületet (Székhely: 2132 Göd, Szeder u. 24/1.,  képviseli: Lukács Gábor 
elnök,  adószáma: 18726132-1-13., bankszámlaszám: 10403253-50515754-57491002) 
250.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatásban részesíti. 
 
Fedezet: A 2014. évi költségvetés 8. mellékletének  17.  sora „sportszakosztályok  
               támogatása”  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a MAFC támogatásával 
kapcsolatban: 
Elsőként a 700.000,-Ft-os támogatásról. 
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Szavazás: támogatási összeg: 700 eFt – 2 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodás”.  
                (nincs elfogadva) 
 
Hlavács Judit: 2 mFt, van a 17. soron, javasolja ezt figyelembe venni. 250 eFt-ot javasol a 
MAFC-nak. 
 
Dr. Bognár László: Kéri, hogy erről az összegről is szavazzanak. 
 
Szavazás: támogatási összeg: 250 eFt. – 2 „igen,, 3 „tartózkodás”. (nincs elfogadva) 
 
Dr. Bognár László: Elhangzott még javaslat 450 eFt-ról, kéri erről a szavazást. 
 
Szavazás: támogatási összeg: 450 eFt 4 „igen”,  1 ” tartózkodás” (elfogadva) 
 
A bizottság 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a MAFC 
Kajak-Kenu Szakosztályát  (Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.,  képviseli: 
Dr. Slezsák István szakosztályvezető,  adószáma: 19805755-1-43., bankszámlaszám: 
11102106-19805755-36000001) 450.000,-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint támogatásban 
részesíti. 
 
Fedezet: A 2014. évi költségvetés 8. mellékletének  17.  sora „sportszakosztályok  
               támogatása”  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a Fétis Kft. XIV. Gödi Fétis 
Crossfutás és Hagyományőrző Délután szervezésének támogatásáról, ami a bizottsági 
keretből lesz fedezve. 
 
Hlavács Judit: Javasolja a 300 eFt támogatási összeget.  
 
Kis-Simon László: Ha nem kell bérleti díjat fizetniük a GSE-nek a pályahasználatért, akkor  
300 eFt-ot javasol, ha igen, akkor 500 eFt támogatást indítványoz. 
 
Rábai Zita: Felovassa a pályázatból, hogy a sportpályát térítésmentesen bocsátják a 
rendelkezésre.   
 
Sipos Richárd: 350 eFt-ot javasol. 
 
Dr. Bognár László: 700 eFt-ot javasol. 
 
Hlavács Judit: A 300 eFt-os javaslatát visszavonja és 350 eFt-ot javasol.  
 
Dr. Bognár László felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az összegekről külön-külön. 
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Szavazás:  támogatási összeg: 350 eFt. 3 „igen”, 2 „tartózkodás”, 
                  támogatási összeg: 500 eFt. 3 „igen”, 2 „tartózkodás”, 
                  támogatási összeg: 700 eFt. 2 „igen”, 3 „tartózkodás”. 
 
Dr. Bognár László: Mivel ezekkel a szavazatokkal nem döntöttek a támogatás összegéről, 
ezért a döntő szavazásra kéri fel a tagokat, először a 350 eFt-ra, majd az 500 eFt-ra. 
 
Szavazás: támogatási összeg: 350 eFt-ra: 3 „ igen”, 2 „tartózkodás” 
                                                500 eFt-ra: 3 ” igen”, 2” tartózkodás” 
 
Rábai Zita módosító javaslata: 425 eFt. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 425 eFt-os támogatásról. 
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

17/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a FÉTIS 
Kereskedelmi Kft-t  (Székhely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.,  képviseli: Süle József 
ügyvezető,  adószáma: 13521145-2-42., bankszámlaszám: 10300002-20238458-00003285) 
425.000,-Ft, azaz Négyszázhuszonötezer forint támogatásban részesíti. 
 
Fedezet: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Dr. Bognár László: A KOSB oktatási és kulturális programok keretéből javasolja a Kincsem 
Óvoda tehetségkutató rendezvényének támogatását. A kérelmükben 60 eFt-ot kértek. Tavaly 
megtudhatta a bizottság, hogy ezt a rendezvényt hogyan szervezik és miért tartják 
szükségesnek. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

18/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből (oktatási, kulturális) 60.000,-Ft, azaz Hatvanezer forint támogatást nyújt a 
Kincsem Óvoda tehetségkutató rendezvényének lebonyolítására. (Székhely: 2132 Göd, 
Lenkey u. 13-17., intézményvezető: Szőke Zsófia, adószáma: 16789085-1-13., 
bankszámlaszám: 10700323-67236372-5110005). 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Dr. Bognár László: A következő támogatás elbírálása a VI. Regionális Néptánctalálkozó és 
gyermeknap. A szervező a József Attila Művelődési Ház. Kérelmükben 258 eFt-ot jelöltek 
meg.  
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Hlavács Judit: A Péterfi Bori – koncert elmaradt ez 800 eFt volt. Kérdése, hogy ha ez nem 
valósult meg, nem járt költséggel, akkor miért adjunk támogatást?  
 
Dr. Nagy Atilla: Valóban elmaradt, de ez másik projektre vonatkozó költség, ezt az 
információt adta az előbb telefonon a Művelődési Ház vezetője. A kérelmüket fenntartják.   
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a következő ülésen erre térjen vissza a bizottság.  
 
Dr. Bognár László: Leveszi a napirendről ezt a kérelmet. A következő kérelem a Kastély 
Központi Óvodáé, 35 eFt-ot kérnek a nagycsoportosok úszásoktatására.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

19/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből (sport) 35.000,-Ft, azaz Harmincötezer forint támogatást nyújt a Kastély 
Központi Óvoda (Hétszínvilag Tagóvoda) nagycsoportosainak úszásoktatására. 
(Székhely: 2131Göd, Jávorka S. u. 12., intézményvezető: Karaszek Ernőné)  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Dr. Bognár László: Az Angyalföldi Vízisport Egyesület kérelmet adott be Nagy Richárd gödi 
kajakos versenyzőjének Sevillai edzőtáborozására. A kérelem 500 eFt-ról szól. 
 
Hlavács Judit: Egyesületeket nem tudunk támogatni, ezért teljesen abszurd az egyéni sportoló 
ilyen magas támogatása, viszont a kisebb összegű támogatás valószínűleg nem segítség. Nem 
javasolja a kérelem támogatását.   
 
Rábai Zita: A 85 eFt-os repülőjegyre adhatna a bizottság támogatást. Kérdés, hogy sikeres 
sportolóról van-e szó. Ha egy képletes támogatást tudna a bizottság adni, akkor Göd városa 
így nyújthatna segítséget. Vállalja, hogy a következő ülésre hoz információt a versenyzőről.  
 
Dr. Bognár László: Ezt a kérelmet a következő ülésen újra tárgyaljuk, most leveszi a 
napirendről.  
 
Dr. Bognár László: A következő a Királyok Völgye Íjászok Baráti Kör kérelme. 60 eFt-ot 
kérnek íjászverseny terembérleti díjára.  
 
Hlavács Judit: Tavaly is sikeres rendezvény volt. Javasolja a támogatást. 
 
Dr. Bognár László: A következő kérelem a Németh László Általános Iskola Alapítványának 
kérelme, mely szerint a Perdülő tánccsoport nyári táborozásához szeretnének 300 eFt 
támogatást kérni. Javaslata, hogy a bizottság 200 eFt-ot adjon, mert a Civil alap jelezte, hogy 
100 eFt-tal kiegészítené ezt a támogatást.  
 
Hlavács Judit: Nem szerepel a kérelemben, hogy hány gyermekre vonatkozik a tábor. 
 
Dr. Nagy Attila: Telefonon megkérdezte a szervezőt, aki 30-35 fő részvételét közölte.  
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

20/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből (oktatás) 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a Németh 
László Általános Iskola Gyermekekért Alapítványt a Perdülő Táncegyüttes nyári 
szakmai táborának költségeihez.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester   
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi működéséről 
 
Hlavács Judit: A beszámoló tartalmazza azokat az információkat, amire tényleg szükség van. 
Külön kiemelendő, hogy a város kulturális életét is szervezik a könyvtári munkán felül. 
Köszöni a beszámolót. 
 
Rábai Zita: Gratulál az éves munkához, a beszámolóban olvasottak megvalósításához. Az új 
dolgokra igen nyitottak, és ez nagyon tetszett.  
 
Kis-Simon László: A 2. oldalon felsorolták az alaptevékenységüket, de az alaptevékenységen 
kívüli munka legalább ennyi. Abszolút innovatív munkát végeznek. Minden korosztálynak 
biztosítanak programokat, az egészen kis gyermekektől, az öregekig. A rendezvények száma 
58, egy év alatt, ez magáért beszél.  
 
Dr. Bognár László: Kérdése, hogy a mozgáskorlátozott feljáró kiépítésére lesz pénzügyi 
keretük? 
 
Szabóné Hegyi Valéria (intézményvezető): Folyamatban van a tervezés. Még a 
finanszírozásról nem döntöttek. 
 
Rábai Zita: Kérdés, hogy hány mozgássérült jár a könyvtárba? Van erről felmérésük? Ha 
aránytalan a költség, tehát nincs annyi mozgássérült, akkor nem kötelező a feljáró kialakítása. 
Ha anyagilag nem indokolt, akkor más módszerrel is ki lehet alakítani a mozgássérültek 
kiszolgálását.  
 
Szabóné Hegyi Valéria: A központi könyvtárban jelenleg egy mozgássérült van nyilvántartva.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

21/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Göd 
Városi Könyvtár 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök   
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3. napirendi pont: A Gödi Sportegyesület  2013. évi szakmai beszámolója 
 
Dr. Bognár László: Örömmel vette a beszámolókat, eddig nem kapott a bizottság ennyi 
szakosztályi beszámolót. 
 
Hlavács Judit: Egyértelmű sikerként lehet elkönyvelni, hogy megkaptuk a tartalmas 
beszámolókat. Nagy ingadozás van az egyes szakosztályok színvonalában, de látható, hogy 
most már mindenki készít valamilyen beszámolót. A megadott sémán kívül sokan adtak plusz 
információkat is. Vannak túl részletes beszámolók is. Ezt nem hibának veti fel, csak ezekre 
nem mindig lenne szükség. A Kajakos Szakosztály beszámolója a legtartalmasabb, minden 
versenyzőt beírtak, minden versenyről tájékoztatást írtak. Véleménye szerint ennyire 
részletesen nem kellene beszámolniuk, elég lenne csak a legkiemelkedőbb eredményeket 
feltüntetni. Ez a szakosztály csinálja valószínűleg a legtöbb tömegsport és szabadidő sport 
programot az iskoláknak és a városban élő felnőtteknek is. Egy ilyen beszámoló segíti a 
döntéshozatalt akár egy Felsőgödi vízisportbázis kialakításánál is, ami már a következő 
napirend.  
 
Kis-Simon László: Az előző ciklusban nem láthattak beszámolót, most viszont remek 
beszámolókat láthattunk. A korábbi álláspontja a szakosztályvezetőknek az volt, hogy inkább 
lemondanak, mint beszámolót írjanak. A beszámolókat most mégis remekül megírták. Tegnap 
volt a közgyűlésük. A pénzügyi beszámoló is elkészült, erről is hallott információt. 
 
Rábai Zita: A beszámoló beérkezett ennek nagyon örül. A pénzügyi beszámoló is valóban 
megérkezett. Véleménye szerint nem kellene ennyire részletes, és a bizottság részére külön 
kialakított beszámolót írni. Ez rengeteg munka a szakosztályoktól. Az észrevétele az, hogy a 
beszámoló elején lenne egy tartalomjegyzék, és a szakosztályok el lennének különítve, akkor 
ezt megköszönnénk, de ez csak egy formai kérés. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

22/2014.(V.29.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Gödi Sportegyesület 2013. évi szakmai beszámolóját.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök   
 
 
4. napirendi pont: Vizi sport bázis Felsőgödön 
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy e tárgyban legyen egy megbeszélés több meghívottal, 
hogy a részletes egyeztetéseket, lehetőségeket meg tudják tenni.   
Két megkeresés érkezett be e tárgyban, a jegyzővel és a polgármesterrel is tárgyaltak. Ebben a 
bizottság így nem tud dönteni, hogy csak ennyi információval rendelkezik. Erre egy időpont 
egyeztetést javasol.  
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Horváth Szilárd: Erre a megbeszélésre nyitott, nem kizárólagos az általuk leadott anyag. Bárki 
csatlakozhat hozzá. A bizottságtól azt kérték, hogy értsen egyet a szándékukkal. Valóban sok 
tényezőt kell figyelembe venni. A város szellemi erejét fogjuk össze és közösen alakítsuk ki a 
koncepciót, ami a megvalósítást segíti. A szándékukat bemutató megkeresést öt szervezet írta 
alá, de ehhez még lehet csatlakozni másoknak is. 
 
Dr. Bognár László: Kéri a jelenlévőket, hogy ha hajlandók a tárgyalásokra, akkor jelezzék.  
 
Kis-Simon László: A Gödi Sportegyesület tagjaival beszélt és a jó szándékot tapasztalta tőlük, 
miszerint ők nem szeretnének kiszorítani senkit és egy ésszerű megoldásban nyitottak, de 
szeretnének szabad érvényesülést is. Mindkét egyesületnek meg kell adni a lehetőséget. 
 
Haticza Gabriella (MAFC Kajak-kenu szakosztály vezetőségi tag): Egymástól függetlenül 
adták be a hasznosítási tervet. Korábban Ők is GSE-sek voltak, de más edzővel, más helyen 
szeretnének bázist kialakítani. A MAFC csak a nevét adja, nem támogatja a szakosztályukat. 
A kajak-szakosztály költségei igen magasak, amit náluk 20 fővel lehet megoldani, az egy 
másik szakágban pld. táncnál sokkal több gyermeket tudnak sportoltatni.  Fejleszteni 
szeretnék a nem túl jó körülményeiket. A GSE-vel korábban edzői összeférhetetlenség volt, 
más probléma nem, ezért váltak külön. 
 
Dalnoki Tibor (Dunai Vízisport Alapítvány elnöke): Egy terv összerakását javasolja. Ha a 
tervekben van közös pont, akkor arra már építhetnek. A Felsőgödi Csónakház önkormányzati  
épület, ha más szervezet kap egy fejlesztést, akkor az jogot fog formálni egyes dolgokra, tehát 
az a kérése, hogy gödi SE keretén belül vagy másik gödi egyesülettel és ne külső szervezettel 
tárgyaljanak, aki jogot formálhat. 
 
Haticza Gabriella: Nem jogot formálnának, csak bérleti lehetőséget szeretnének, ezután is az 
önkormányzat a tulajdonos. Gödi gyermekekről és gödi szülőkről van szó, akik korábban a 
GSE-hez tartoztak.  
 
Sipos Richárd tag kiment. 
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy mind a két egyesület készítsen egy együttműködési 
anyagot.  
 
Dalnoki Tibor: Elköszön a jelenlévőktől és távozik. 
 
Hlavács Judit: Az a véleménye, hogy a két egyesület egymással nem fog megférni, hiszen 
erősek a személyi problémák. Az, hogy ki és hány milliót hoz nyilván fontos kérdés, de az is 
számít, hogy mi a város elképzelése, koncepciója. A város ügyeiről nem lehet csak az 
előkészítő tárgyalások után dönteni. Valószínűleg politikai döntés születik, politikai 
felelősséggel.  
 
Rábai Zita: Egyetért ezzel. Úgy érzi, hogy a két szakosztály össze van ugrasztva. Valóban 
szükség van a megbeszélésre, a városvezetés meghallgatja a szándékokat, és ezután majd 
dönt. A konkrét döntést meg kell hozni. Erős kétségei vannak arról, hogy végleges döntés fog 
erről most születni.  
 
Rataj András: A MAFC kajakos szakosztálya  helyet keresett a volt BM üdülőnél és ekkor 
merült fel a csónakház használata, ezután a GSE is leadta az elképzeléseit. 
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Sipos Richárd tag visszajött.  
 
Fidlóczky Zsolt (GSE): Korábban is tervezték már a kenu szakág megvalósítását, de itt nem a 
beelőzésről van szó, csak egy időbeli egybeesésről.  
 
Horváth Szilárd (Búzaszem Ált. Isk.): 2013-ban kezdett a GSE-vel foglalkozni. Felsőgödön 
nincs jelenleg vízisport tevékenység, ezért szeretnének kialakítani ott is egy bázist, ez már 
régóta tervbe volt véve.   
 
Dr. Bognár László: Következő ülésen javasolja tárgyalni a kialakult álláspontról, a 
megegyezésről elkészült dokumentumokat. 
 
Rábai Zita: Közös koncepció kialakítására lenne szükség.  
 
 
5. napirendi pont: Terembeosztási egyeztetés, koncepció 
 
Dr. Bognár László: Nem érti, hogy a bizottságtól milyen döntést várnak e tárgyban. Az 
időpontok és az egyes bérletek nem tartoznak a bizottság hatáskörébe. 
 
Rataj András: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzemelteti a sportcsarnokokat. A 
GSE a rendelkezésre álló idő 65-70 %-át lefoglalja, gondolja, hogy azért került a bizottság elé 
a napirend, mert ennél több időre lenne szükségük. Jelenleg 3 havi terembérleti díjjal tartozik 
a GSE, ezért nem a legjobb üzleti partner. Javasolja, hogy a GSE-n kívül mások is 
használhassák a fennmaradó időben. Valószínűleg a Futsal Szakosztály megalakulásával 
kapcsolatban alakult ki a többletigény.  
 
Klenóczky Bea (GSE): Mivel a női kézilabdacsapatuk bejutott az NB I -be, az utánpótlás 
miatt is szükséges lenne a teremhasználati idő bővítése, de ez minden szakosztálynál igény.   
 
Haticza Gabriella: Nekik is szükségük lenne a csarnokhasználatra, amit még nem kaptak meg 
soha, heti másfél óra is nagy segítség lenne a kajakos gyerekek felkészítésére. Most utcákon 
futnak és próbálják különböző helyszíneken megoldani a felkészülést.  
 
Horváth Szilárd: Heti kétszer másfél órára lenne szükségük a Búzaszem iskola gyermekeinek 
is a csarnokhasználatra.  
 
Dr. Bognár László:  Kérése, hogy az egyeztetéseket végezzék el a terembeosztással 
kapcsolatban.  
 
Dr. Bognár László: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf.  
 
 

 
Kis-Simon László      dr. Bognár László 
jegyzőkönyvhitelesítő                 KOSB elnök 


