
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2014. szeptember 10-i ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: Vasvári Ferenc tag, akik jelezte távolmaradását, 
Sipos Richárd, aki nem jelezte távolmaradását.) 
 
Dr. Bognár László üdvözli a megjelenteket, ismerteti a meghívóban és az ülés előtt kiosztott anyagban 
szereplő napirendeket.  
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi  
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását: 
 
1.  Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázat kiírása   
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester       
 
2.  Támogatási kérelmek elbírálása 
     Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                  
 
3. Egyebek    
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. napirendi pont: Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj pályázat kiírása   
          

dr. Bognár László: A kiírást, pályázati feltételeket korábban már tárgyalta a bizottság. Akkor 
részletesen átnézték, módosították. Javasolja a kiírás elfogadását és az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Kis-Simon László: A bizottság az elmúlt évben részletesen tárgyalta a pályázati kiírást, nem javasol 
változtatást. Javasolja elfogadni a határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát. 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanévre meghirdeti a Wigner 
Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a mellékelt pályázati kiírás szerint. 
Egyúttal úgy dönt, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 
2015. évi költségvetésben 3 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  alpolgármester 
 

 
 



2. napirendi pont: Támogatási kérelmek 
 

• GDSE támogatási kérelme 
 

Hlavács Judit: A költségvetésben szerepel „Szakosztályok támogatása” sor. Ebből lehetne a GDSE-t 
támogatni. A Futsal szakágnál van megint az a helyzet, hogy a GSE-nek tudnánk csak támogatást adni, 
viszont a GSE már korábban jelezte, hogy nem lesz több támogatási igénye. Kiszámolta, hogy 1.600 
eFt a most beérkezett kérelmek összege. A bizottsági keretből még 950 eFt van.  
 
Dr. Bognár László: Kérdés, hogy a következő sport bizottságnak hagyunk- e a keretből, vagy 
támogatjuk a beérkezett kérelmeket. Ez is kérdés. 
 
Sipos Richárd tag megérkezett. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról, miszerint a GDSE 
Röplabda szakosztályát a bizottság támogatja a költségvetés „Sportszakosztályok támogatása” 
keretből. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

28/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi Diák- 
Sportegyesület Röplabda Szakosztályának (székhely: 2132 Göd, Szeder utca 24/1. I/3., adószám: 
18726132-1-13., képviseli: Lukács Gábor elnök) 280.000,-Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer forint 
támogatást biztosít a a terembérletek és a nevezési díjak támogatására.   
 
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: A következő kérelem a Bozóky Gyula Alapítványtól érkezett. Jubileumi falinaptár 
kiadását tervezik, mert 2015-ben lesz Felsőgöd 100 éves. Az igényelt összeg 300 eFt. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a támogatásról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

29/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Bozóky Gyula Alapítvány (székhely: 2132 Göd, Bozóky tér 2., képviseli: Veres Mihály 
János kuratóriumi elnök, adószám: 18710034-1-13., bankszámlaszám: 64700069-
10025080.) támogatását 300.000,-Ft-tal a bizottság saját pénzügyi keretéből, a „90 éves a 
Felsőgödi Római Katolikus Templom” c. naptár kiadásának költségeihez.  
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 
  



• GSE - Futsal Szakág kérelme 
 
Dr. Bognár László: A Futsal szakág 200 eFt-os támogatást szeretne, mert az év végével igen nehéz 
helyzetben vannak. 100 eFt-os támogatást javasol. 
 
Czadró József: 150 eFt-ot javasol. 
 
Dr. Bognár: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 150 eFt-os támogatásról.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

30/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 150.000,-
Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a GSE (Gödi 
Sportegyesület, képviseli: dr. Horváth László elnök, székhely: 2131 Göd, Sporttelep, 
adószám: 19836454-2-13., számlaszám: 64700052-16001550.) Futsal Szakága részére a 
2014. júniusi egyedi támogatási kérelmükben foglaltak finanszírozására. (Gödi  
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

• Vágvölgyi Balázs kérelme 
 
Dr. Bognár László: A kérelmező Japánba a karate világbajnokságra utazik, a szállásköltségének 
fedezésére kéri a 80 eFt-os támogatást. 
 
Rábai Zita: A 80 eFt-os összeg nem magas. Javasolja a kért támogatás megadását. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

31/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 80.000,-Ft, 
azaz Nyolcvanezer forint támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a Magyar JKA 
Karate Szövetség (székhely: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11., adószám: 19094333-2-43, 
számlaszám: OTP Bank Rt. 11786001-20013877.) részére Vágvölgyi Balázs 
versenyzőnek a Tokiói Karate Világbajnokságon való részvétel (szállásköltség) 
finanszírozására. 
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

• Sólyom Dóra kérelme 
 
Hlavács Judit: A kérelmező kedves levelet írt. Nagyon jó eredményei vannak a sportolónak. Javasolja 
a 100 eFt-ot, mert egyéni sportoló, és az egyesületek sem kapnak magas támogatást.  



 
Czadró József: 150 eFt-ot javasol. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy először a 150 eFt-os javaslatról szavazzanak.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

32/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 150.000,-
Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt saját pénzügyi keretéből a MAFC 
Kajak-Kenu Szakosztálya részére (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., 
képviseli: Dr Slezsák István szakosztályvezető, adószám: 19805755-1-43., 
bankszámlaszám: 11102106-19805755-36000001.) Sólyom Dóra versenyző (2132 Göd, 
Erzsébet utca 30.) Oklahomai Maraton Kajak-Kenu világbajnokságon való részvétel  
(utiköltség) finanszírozására. 
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

• GRG BT támogatási kérelme 
 
Dr. Bognár László: A kérelmező a nyolcadik éve tartandó Gödi Szüreti Fesztivál megszervezésére kér 
támogatást. A polgármesteri keretből a rendezvényre 150 eFt támogatást kaptak. Javaslat volt, hogy a 
bizottság saját keretéből 50-100 eFt-ot még adjon a rendezvény megszervezéséhez.  
 
Czadró József: 50 eFt támogatást javasol. 
 
Dr. Bognár László: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról, azaz az 50 eFt-os 
támogatásról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

33/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 50.000,-Ft, 
azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a GRG Bt. (székhely: 2131 Göd, Alagút u. 16., 
képviseli: Gusztos Gábor képviselő, adószám: 24529013-2-13, számlaszám: 10102244-
53186100-01000005.) részére a 2014. évben megrendezésre kerülő Gödi Szüreti Fesztivál 
szervezéséhez.   
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

• Váci Piarista Gimnázium , Kollégium és Rendház támogatása  
 

Rábai Zita: A gimnázium háromszázadik évfordulója alkalmából felújítják a Köztársaság úti 
homlokzatot. Erre szerveznek gyűjtést. Mivel a diákjaik közel 1/3-a gödi és tekintettel arra, hogy nincs 



Gödnek középiskolája, ezért erre a neves évfordulóra javasolja a fennmaradó bizottsági keret, azaz a 
220.000,-Ft felajánlását.  
 
Maga a homlokzat felújítása több millió forint, ezért minden önkormányzatot megkeresnek és 
próbálják a felújításhoz szükséges forrásokat megkeresni. Ezért javasolta, hogy a maradék keretpénzt 
Ők kapják meg. Legalább 1 mFt-os támogatást nyújtó önkormányzatokat feltüntetik a homlokzati 
emléktáblán.  
 
Dr. Bognár László: Elhangzott javaslatra kéri a tagok szavazatát, vagyis a Váci Piarista Gimnázium 
támogatását 220 eFt-tal a bizottság saját keretéből. Javasolja még, hogy a határozati javaslatban 
szerepeljen az, hogy a PEKJB a további támogatási lehetőséget tárgyalja.  
 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

34/2014.(IX.10.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 220.000,-
Ft, azaz Kettőszázhúszezer forint támogatást nyújt a Váci Piarista Gimnázium 
Kollégium és Rendháznak (2600 Vác, Konstantin tér 6., képviseli: Futó Béla iskola 
igazgató) az iskola homlokzatának felújítására.   
A bizottság felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy 
tárgyalja a további támogatás lehetőségét. 
 
Forrás: KOSB pénzügyi kerete  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf.  
 

 
 
 
Kis-Simon László      dr. Bognár László 
jegyzőkönyvhitelesítő                  KOSB elnök 
 
 
 
 


