JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának
2014. június 25-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Kis-Simon László tag, Hlavács Judit tag, akik
jelezték távolmaradásukat)
Dr. Bognár László elmondja, hogy a bizottság 2014. június 23-án nem volt határozatképes, ezért a mai
napra ismételten összehívta az ülést, változatlan napirendekkel. A meghívó kiküldése óta beérkezett a
József Attila Művelődési Ház vezetőjének levele és a Göd Art Művészeti Műhely támogatási kérelme.
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását:
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.
2. Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök
3. Egyebek:
- Göd Art Művészeti Műhely támogatási kérelme
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Dr. Kármán Gábor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén kiderült, hogy a roma
vezetésnél nem tisztázott a képviseleti jog. A VKB döntése az volt, hogy ezt az egy intézkedési tervet
(6/1) felfüggesztik. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tegnap tárgyalta a
programot, de az ott elhangzottakról nincs információja.
Rábai Zita: A programok általában a pályázatokhoz készülnek. Nem szoktak rá nagy gondot fordítani.
Ez egy nagyon konstruktív és proaktív program. Kérdése, hogy mi ennek az oka, miért kapott ez
ekkora hangsúlyt?
Dr. Kármán Gábor: Nagyon örül az elhangzottaknak, dicséretnek veszi. A program indulásakor már
nagyon komolyan vették, és jogszabályi kötelezettség is van és valóban a program nélkül nem lehetne
pályázatokon indulni. A 3 hónap alatt sok, ezzel kapcsolatos fórumon vettek részt. Pest megyében
minta program lett a gödi. Az Esélyegyenlőségi Fórum is a közelmúltban megrendezésre került.
Rábai Zita: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén Rakaczky István tett
módosító javaslatokat.
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy az elhangzott 6/1-es intézkedési terv kivételével
szavazzanak a programról.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
23/2014.(VI.25.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításait az 1/6-os számú intézkedési terv felfüggesztésével.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.

2. napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása
•

József Attila Művelődési Ház kérelme

Dr. Bognár László: A József Attila Művelődési Ház vezetőjétől beérkezett levél tartalmazza, hogy
módosították az igényüket. Az elmúlt ülésen tárgyalta a bizottság a néptánc találkozóra beadott
támogatási igényüket, ami 258 eFt volt. A mostani levélben ezt az összeget 140 eFt-ra módosították.
Sipos Richárd: Javasolja elfogadni és a 140 eFt-os támogatást biztosítani.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
24/2014.(VI.25.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a József Attila
Művelődési Ház szervezésében megrendezett „VI. Regionális Néptánctalálkozó – gyermeknap”
programra saját pénzügyi keretéből 140.000,-Ft, azaz Egyszáznegyvenezer forint támogatást
nyújt. (Székhely: 2131 Göd, Pesti út 72., képviseli: Szabó Imréné igazgató, adószáma:
16798818-2-13., bankszámlaszám: 10700323-67236444-5110000).
Fedezet: KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, Dr. Pintér György alpolgármester
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy ennél a napirendnél tárgyalják a Feredi Grafikai Stúdió Bt.
kérelmét, ami az Egyebek napirendi ponthoz érkezett be.
A bizottság tagjai egyetértenek az elhangzott javaslattal.
•

Feredi Grafikai Stúdió Bt. kérelme

Dr. Bognár László: Még az Ő alpolgármestersége alatt született megállapodás arról, hogy az Olajfa
Művészház kiállításait, egy évben 5 tárlatot támogat az önkormányzat, esetenként 70 eFt-tal, tehát 1
évben 350.000,-Ft-tal. Ez a szerződés már nincs érvényben. Idén művészeti támogatásként már
70.000,-Ft-ot kifizetett az önkormányzat.
Sipos Richárd: Kérdése, hogy a számítógépes előkészítés külön tételként mit takar?
Borbély Gusztáv (grafikus, festő, Göd Art kiállítások szervezője): Ide sorolható a meghívók készítése,
szkennelés, nyomdára való előkészítése, fotók, betűkiválasztás, szövegtervezés. Ezen munkák után
kerülnek a nyomdába a plakátok.
Elmondja, hogy öt alkalommal szeretnének 70 eFt-os támogatást kérni, erre kaptak ígéretet. Ebből
három kiállítást megtartottak, és egyre kaptak 70 eFt-os támogatást. Az ötödik kiállításra nem kérnek
támogatást, mert az a József Attila Művelődési Házban kerül megrendezésre.

Ott terveznek vetítést is térítésmentesen. Francia művészeket hívtak meg erre a kiállításra. Az őszi
kiállítás is ennek kapcsán kerül megrendezésre majd az Aphrodite Hotelban.
Dr. Horváth László: Véleménye szerint ez egy megbízási szerződés, támogatási formában, ami a civil
rendelettel ellentétes, mert a JAMH-nak kellene támogatni. Ha a bizottság saját keretéből kíván
támogatást nyújtani, akkor az erre vonatkozó kérelmeket november 30-ig kellett volna benyújtani.
Ezeket azért sorolta fel, mert az alaki kellékek is fontosak a támogatások elbírálásánál. Nem érti, hogy
hogyan került ez a kérelem a bizottság elé. Érthetetlen számára, hogy ez mitől ennyire elfogadott és
rendszeres gyakorlat, a szabályozást meg kell határozni.
Dr. Nagy Atilla: A mögé csatolt iratban az indoklás megtalálható. Formailag elfogadható, a
kérelemhez csatolt kiegészítésben szerepelnek az indokok. Március óta folynak a tárgyalások a
támogatást illetően. Polgármesteri keretből kaptak támogatást. Közérdekű célt megvalósíthat a Göd
Art, erről nyilatkozott a képviselőjük Borbély Gusztáv is.
Borbély Gusztáv: Az Olajfa Művészház és az önkormányzat közötti szerződés megszűnt. Oda nem
tudtak menni kiállítást szervezni. Az önkormányzattól ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy a
JAMH-ban szervezhetnek kiállítást, de ott lekötött programok vannak és csak bizonyos időszakban
tudnak kiállítást szervezni.
Dr. Bognár László: Minden évben 350 eFt-os támogatást kaptak, ez volt a művészek és az
önkormányzati megállapodásban, de ez a szerződés megszűnt.
Rábai Zita: A dr. Horvát László GSE elnök által elmondottakban van igazság. Ezeket a körülményeket
nem csak ebben az esetben kell figyelembe venni. Jó lenne tisztázni a jövőre vonatkozóan, hogy
milyen személyeket támogat az önkormányzat, vagyis kik, miért kapnak támogatást. Természetesen a
művészeti tevékenység folytatásával a kiállítások szervezésével egyetért.
Dr. Horváth László: Javasolja a bizottságnak, hogy az aljegyző Úr a formai kellékekre figyeljen és a
civil rendeletben foglaltak szerint kerüljenek a bizottság elé a kérelmek.
Dr. Bognár László: Határozati javaslata, hogy a bizottság felkéri dr. Pintér György alpolgármestert,
hogy ezentúl ne a bizottsági keretből, hanem a korábban is költségvetésben szereplő – művészetet
támogató külön sorból legyen a jövőben támogatás.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
25/2014.(VI.25.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri dr. Pintér
György alpolgármestert, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a költségvetésben külön soron
szerepeljenek a művészeti támogatások.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a GödArt művészeti közösség 140 eFt-os
támogatási igényéről.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
26/2014.(VI.25.) sz. KOSB határozat
Göd Városi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a
bizottság 2014. évi pénzügyi keretéből 140.000.-Ft támogatást nyújt a Feredi Grafikai Stúdió Bt.

részére a GödArt művészeti műhely 2014. áprilisi „Húsvét” című, és a 2014. májusi „ÜvegképekAgyagszobrok” című kiállítás kérelemben megjelölt céljaira.
Felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, a polgármestert annak megkötésére.
Felelős:
Határidő:
•

dr. Szinay József c. főjegyző
Markó József polgármester
azonnal

Angyalföldi Vizisport Egyesület kérelme

Dr. Bognár László: Információink szerint Nagy Richárd kajakos versenyző Gödön lakik, de nem a
GSE-ben kajakozik, hanem Budapesten. A támogatási kérelmében meghatározott versenyt már
lebonyolították.
Rábai Zita: Véleménye szerint nincs helye a bizottságnál ennek a kérelemnek, a versenyzőt nem
ismerjük sajnos.
Dr. Bognár László: A kérelem tárgyalását levette a napirendről, a bizottság nem tud támogatást
nyújtani.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.

Sipos Richárd
jegyzőkönyvhitelesítő

dr. Bognár László
KOSB elnök

