JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. július
08-án, 08.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése

Sipos Richárd elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal
dolgozóit.
Megállapítja, hogy nincs jelen Kiss-Simon László, aki távolmaradását nem jelezte.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, - 6 – tag jelen van.
A bizottság Kis-Simon László távollétében - 6 – igen, egyhangú szavazattal Szőke Zsófiát
választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Tervezett napirendi pont:

1. Támogatási igények elbírálása
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
A bizottság a napirendi pontot – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirendi pont tárgyalása:

1. napirendi pont tárgyalása: Támogatási igények elbírálása
Sipos Richárd: Kérelmet adott be Paulik Áron, aki 200 eFt-os igénnyel fordult az
önkormányzathoz. Polgármester úr saját keretéből 100 eFt-t felajánlott. Ennek tudatában kéri
a bizottság döntését.
Szekeres Máté: A Gödi 801. sz cserkészcsapatot nem működtetik, a csapat tagjai a környék
cserkészcsapataihoz csatlakoztak. Azzal a feltétellel támogatja, ha öt éven belül Gödön
újraindul a cserkészcsapat. Onnan kellene támogatást kérnie, ahol működik maga a csapat.
Szőke Zsófia: Egy ember külföldi utazásáról van szó? Egy éven belül is újra lehet indítani a
cserkészcsapatot.
Szekeres Máté: Sok az adminisztráció. Ő is a cserkészcsapat tagja volt. Minden városi
rendezvény részt vettek.

Kovacsik Tamás: 100 eFt támogatást kér a bizottságtól, úgy hogy polgármester úr már
támogatta 100 eFt-tal.
Dr. Pintér György: Kevesebbel is lehet támogatni. 200 eFt-ot kért, 100 eFt-ot már kapott. A
bizottság akár 30 eFt-ot is adhat.
Szőke Zsófia: Jelzi, hogy az intézmények ebben az évben 50 eFt támogatást kaptak összesen.
Szekeres Máté: Meg kell kérdezni a támogatottat, hogy a gödi cserkészcsapat felélesztésére
milyen tervei vannak.

53/2015.(VII.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága Paulik Áron
részére 30.000,- Ft támogatást ítél meg, annak érdekében, hogy részt tudjon venni a Cserkész
Világtalálkozón. A bizottság egyúttal felkéri Paulik Áron-t, hogy tartson beszámolót a
Cserkész Világtalálkozóról, illetve tájékoztassa a bizottságot a gödi cserkészélet várható
alakulásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző
A bizottság – 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Sipos Richárd: Havas Balázs kapta meg idén a Kóczán Mór Díjat a várostól. Ehhez a díjhoz
nem jár pénzbeni hozzájárulás. Sikeres gödi sportoló. Javasolja, hogy a kért 60 eFt-tal
támogassa a bizottság a sportolót.
Kovacsik Tamás: Több éve támogatja az önkormányzat Havas Balázst, aki mindig
eredménnyel hálálja meg. Nagyon tehetséges sportoló.

54/2015.(VII.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság támogatást nyújt
Havas Balázs Gábor részére 60.000,- Ft összegben, mely támogatást a Szlovéniában és a
Spanyolországban megrendezésre kerülő versenyek részvételéhez biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző

A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Sipos Richárd: A Dunakanyar Néptánc Egyesület, vagyis a Röcögö Néptánccsoport nyári
táborának támogatására kérnek támogatást.
Szász-Vadász Endre: Gödön lesz a néptáncos gyermekek részére nyári tábor. A tábor a
Dunaparti Nyaralóházak területén lesz, a bérleti díjat találják magasnak. A szülőknek drága a
tábor díja. Javasolja a támogatást.
Szőke Zsófia: Házon belül is el lehetne engedni a bérleti díj összegét.
Dr. Pintér György: Ingyenesen nem tudja biztosítani, valakinek akkor is meg kell fizetnie. Ki
kell takarítani a házakat stb. van költsége. A kérelemben nincsen megbontva a kiadási oldal.
Nem szerepel benne, hogy hány gödi gyermek vesz részt a táborban.
Szász-Vadász Endre: 16 gödi gyermek lesz.
Kovacsik Tamás: A Röcögő Néptánccsoport részt vesz a városi rendezvényeken, a
néptánctalálkozon is felléptek, szép sikereket érnek el.
Szekeres Máté: Egy néptáncos ruha 300 eFt-ba kerül. Egy cipő, amit mindenki maga szerez
be, 20 eFt. A takarítást meg lehet oldani, úgy hogy mindenki maga után kitakarít, azt valaki
ellenőrzi, ha nem megfelelő utólag megfizettetik azzal aki nem végezte el megfelelően.

55/2015.(VII.08.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Dunakanyar
Néptánc Egyesület (képviseli: Karánsebessy Balázs, székhelye: 2600 Vác, Csányi L. krt. 63.,
adószáma: 18726541-1-13, bankszámlaszáma: 63800207-10001624) részére 60.000,- Ft (azaz
hatvanezert forint) összegű támogatást nyújt a Dunaparti Nyaralóházak színháztermének
bérleti díj fedezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző

A bizottság - 5 - igen, - 1 – tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a határozatot.

Sipos Richárd: Elmondja, hogy a Göd Városi Polgárőrség elnöke kérte a bizottságot, hogy a
nyáron megrendezendő Közlekedési és Sport Napra csoportosítsa át a bizottság, a korábban
már a Gödi Jótékonysági Motoros Napra megítélt 35 eFt-ot.

56/2015.(VII.08.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 47/2015.(VI.09.)
sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi
keretéből (kulturális rész) 35.000,- Ft-os támogatást nyújt a Göd Városi Polgárőrségnek a
2015. augusztus 09-én tartandó Közbiztonsági és Sport Nap megszervezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző

A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

K.m.f.

Sipos Richárd
elnök

Szőke Zsófia
jegyzőkönyv-hitelesítő

