
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  2015. 
szeptember 07-i soron következő ülésén, a József Attila Művelődési Ház Galéria 
termében. 

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  (Nincs jelen Kis-Simon László tag, aki jelezte  
                                                           távolmaradását.) 
                             

Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. Felkéri a jelenlévőket, 
hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni. A mai ülésen betegség miatt 
nem tudott megjelenni Kis-Simon László tag, aki a jegyzőkönyveket hitelesíti, ezért kéri, hogy a 
bizottság tagjai közül jelezze, aki helyettesíti ezt a teendőt.  

Szőke Zsófia bizottsági tag vállalja a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítését. 

Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítésről.  

A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Szőke Zsófia tagot kérik fel. 

Sipos Richárd: Az Egyebek napirendi ponthoz kiosztásra került két támogatási kérelem, és a Gödi 
Emlékpontokra is érkezett beadvány, továbbá az úszásoktatásról szeretne tájékoztatást kapni ennél a 
napirendnél. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

1.) Beszámoló a Búzaszem Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös  
      tanévéről 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző       

2.) Beszámoló a Kincsem Óvoda 2014/2015-ös tanévéről  
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző / Szőke Zsófia intézményvezető  

3.) Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2014/2015-ös tanévéről  
   Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző / Karaszek Ernőné intézményvezető  

 4.) GSE – Szakosztályi beszámolók (hiánypótlás) 
      Előterjesztő: Dr. Horváth László GSE elnöke     

5.) Javaslat a 2015. évi Pest megyei kitűntető címekre 
     Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester   

6.) Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica  
     Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton 
     Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester    

7.) Egyebek: 

• Támogatási igények elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 



• Gödi emlékpontok 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök / Gallé Gábor Retro Ady Klub vezetője 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
                             2014/2015-ös tanévéről 

Sipos Richárd: Sajnálatos módon az iskola igazgatója betegség miatt nem tud jelen lenni az ülésen, de 
köszönti Horváth Szilárdot, aki az iskolát képviseli a beszámoló ismertetésében. 

Horváth Szilárd: A beszámolót szeretné kiegészíteni az új létszámadatokkal. Az adott tanévet 129 
fővel kezdték, év végére ez 133 főre változott, és a jelenleg beiratkozott tanulói létszám 145 fő. Ez 
köszönhető az iskolában lezajlott belső szervezeti folyamatnak.  

Szőke Zsófia: Kérdése, hogy tanfelügyelet, vagy minősítés lesz-e az iskolában? 

Horváth Szilárd: Októberben lesz egy minősítési ellenőrzés.  

Sipos Richárd: Megköszöni a bizottság nevében a beszámolót.  

dr. Pintér György: Pár éve még a bizottsági üléseken, amikor a Búzaszem iskola volt napirenden 
kérdéses volt az iskola működése, jövője. Most örömmel tapasztalhatjuk a sikeres növekedést és 
stabilizálódást, valamint az osztályokban a folyamatos létszámnövekedést.  

Horváth Szilárd:  Igen, 22 főre tervezték az alsó tagozatos osztályokat, de van ahol ezt a számot 
túllépik. 

Dr. Nagy Atilla: A mindennapos testnevelést hogyan oldják meg? 

Horváth Szilárd: Szerződésük van a Huzella Iskolával a tornaterem használatára, de általában az 
aulában vannak a néptánc vagy testnevelés órák. Amíg az időjárás engedi vagy a Szakáts-kertben, 
vagy az udvaron tartják a testnevelés órákat.  

Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló tudomásul vételéről. 

 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

57/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága tudomásul veszi a 
Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató 
munkájáról szóló beszámolóját.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

 

 



2. napirendi pont: Beszámoló a Kincsem Óvoda 2014/2015-ös tanévéről  

Szőke Zsófia (intézményvezető): A mellékleteket nem sikerült átküldeni elektronikusan egyik hivatali 
e-mail címre sem. Sok munka van a mellékletekben, ezért szeretné, ha megismerné a bizottság azokat 
is. A beszámolóban részletesen megtalálható a tehetséggondozó programja az óvodának, kiemelt 
nevelési feladatként jelölték az egészségnevelést. Felkészültek az intézményi értékelés bevezetésére is, 
ezzel sok dolog lesz az évben. Elmondja, hogy a Kastély Központi Óvodával együttműködve közös 
szakmai továbbképzéseket végeznek majd  a fenntartható neveléssel kapcsolatosan. Szeretné, ha a 
beszámolót a melléklettel és a jegyzőkönyvvel együtt fogadná el a bizottság. 

Sipos Richárd: Sajnos egyéb megoldatlan dolgokról is olvashattunk a beszámolóban. Az épület 
állagával kapcsolatos problémák már régóta ismertek. A nyáron voltak fejlemények, egy új 
óvodaegység megnyitásával kapcsolatban, erről szeretne információt kérni az intézményvezetőtől.  

Szőke Zsófia: Az önkormányzatnak minden műszaki adat a rendelkezésére áll. A fűtési szezon 
ugyanúgy indul, mint minden évben, próbaüzemmel. Elmondja, hogy két csoportos tagóvoda épül 
majd, aminek az Ady Endre utcáról lesz majd a bejárata. Minden elvárásnak megfelelő, tornaszobás, 
korszerű óvoda lesz, nagy játszóudvarral.  Jövő év szeptember elsejével szeretnék megnyitni az új 
tagegységet.  

Sipos Richárd: Elmondja, hogy Szőke Zsófia bizottsági tag érintettség okán nem szavaz majd a 
beszámolóról. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

58/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kincsem Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről szóló beszámolóját.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2014-2015-ös tanévéről 

Karaszek Ernőné (intézményvezető): Létszámadatokra ad magyarázatot a létszám 10 gyermek 
különbséggel ugyanannyi. Ebbe nem tartoznak bele azok a gyerekek, akik a nyáron töltik a 3. 
életévüket. Rendkívüli gyermeklétszám volt, a tanév végi létszámadatok alapján az óvoda 
kihasználtsága 94 %-os. Az óvodát elhagyó gyermekek mind külföldi tartózkodás miatt kérték a 
kilépésüket. A Speciális Nevelési Igényű gyermekek 5 meghatározott óvodai csoportban lehetnek, 10 
gyermek ellátásáról van szó. Jelenleg 8 SNI-s gyermek van, ebből kettő a nyár folyamán jött, úgy 
hogy a létszám már így is a maximumon volt. A csoportok 22 fő helyett 25-26 fősek, 2-3 SNI-s 
gyermek van a meghatározott 5 csoportban. Az utazó gyógypedagógusi hálózat sem tud már több 
feladatot ellátni, akkora az igény.  

Az intézmény életében nagy változás, hogy folytatódik a pedagógus minősítés, amit nagy belső és 
külső előkészítés, és az 5 éves önértékelési program előzött meg. Ezt a rendszert egyelőre nem látják 
át sokan a vezetők, ha a bérmaradvány engedi, akkor helyettesítéssel, túlórában kell megoldani. A 
másik dolog a bevétel. A fenntartó által meghatározott bevételi többletet elérték, a különbözetet, amit a 
terembérletből realizálni tudnak fel szeretnék használni, erről külön leírást ad majd a hivatalnak. 



Szőke Zsófia: Kötelező 4 órát el lehet rendelni túlórában, de ezt csak 30 napon keresztül. Sajnos már 
nincs kapacitás a helyettesítésre, lassan a pályán is nehéz tartani a pedagógusokat. Erre valamiféle 
motivációt ki kell találni, vagy a többlettúlórákat kifizetni. Mint intézményvezető kérése, hogy ebben a 
tárgyban az alpolgármesterrel és a jegyzővel legyen egyeztetés.  

Sipos Richárd: Köszöni és érti a problémát.  

dr. Nagy Atilla: Az iskolák sem tudnak minden gyermeket fogadni. A Fácán óvoda tagegységben is 
nehéz a csoportlétszámokat tartani a színvonalas, új építményre tekintettel. A Jávorka úti óvodában 
volt két kis csoportszoba, ezt nemrég egy csoporttá egyesítettük, ami jelenleg kihasználatlan, 
mindössze ennyi férőhely bővítési lehetőségünk maradt mára.  

Sipos Richárd: Kérdése, hogy mi van az úszásoktatással? Mert van megkeresés arról, hogy szeretne 
valaki oktatást nyújtani. 

Karaszek Ernőné: Az egyik lehetőségünk, hogy Vácra járnak a gyerekek úszni, a másik, hogy a gödi 
strandra. Jelentkezőink is vannak a vízilabda oktatásra.   

Sipos Richárd: Köszöni a tájékoztatást. 

Szekeres Máté: Forgalomlassító kihelyezését javasolja a Rákóczi útra, útburkolati jelekkel, mert ez a 
gyerekek érdekében a balesetek megelőzését szolgálná. Ezt jelezhetnénk a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság felé. További indoka a kihelyezésnek az is, hogy ha a főúton baleset van, 
akkor az autók erre kerülnek, ezért javasolja, hogy erre szülessen megoldás, a forgalmat lassítsák, ide 
értve a Szent István utcát is. 

Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy először a Kastély Óvoda beszámolójáról, majd a VKB 
felé intézett javaslatról szavazzanak.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

59/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Kastély Központi Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről szóló beszámolóját.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

Sipos Richárd: Köszöni a beszámolót.  

Karaszek Ernőné: Sajnos még egy fontos problémát meg kell említenie a gyermekek egészségének 
védelmében. A fertőzött gyermeket tömegesen viszik be a szülők az óvodába.  Ez erős problémát 
jelent. A gyermekek zsúfolva fekszenek a felülfertőzés már állandó, sőt a pedagógusokat is erősen 
érinti. Az óvoda házirendjében ezt külön kiemelten, részletesen leírta.  

Sipos Richárd: Ezt a problémát a bizottság sajnos nem tudja orvosolni, pedig valamilyen megoldást 
erre találni kellene. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a forgalomlassítókkal kapcsolatban.   

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 



60/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a Hivatal 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályát, hogy mérje fel a Fácán Óvoda tagegység előtt, a 
Rákóczi Ferenc úton és a Szent István utcában a forgalomlassító műtárgyak kihelyezésének 
lehetőségét.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

4. napirendi pont: GSE – Szakosztályi beszámolók (hiánypótlás) 

Sipos Richárd:  4 db beszámoló volt, ami nem érkezett be, ezért a működési támogatás megvonását 
javasolták a hiánypótlás teljesítéséig. Most olvashatja a bizottság a pótlólag beadott, tollaslabda, 
kosárlabda, sárkányhajó, kungfu és labdarúgó szakosztályok beszámolóit.  

Dr. Horváth László (GSE elnöke): A várostól kapott támogatások kifizetését vonta meg a beszámolók 
benyújtásáig, de a többi támogatást megkapták, mint például azt, ami a TAO-ból származott.  

Sipos Richárd: Információi vannak arról, hogy a Sárkányhajó szakosztálynál két csoport alakult ki és 
komoly nézeteltéréseik vannak.   

Dr. Horváth László: Két társaság vívódik egymással, amíg nem egyeznek meg, addig nem tud mit 
tenni. Nem gondolja, hogy a bizottságnak ebbe bele kellene avatkozni. 

Sipos Richárd: Röviden ismerteti az általa hallott problémát, miszerint kiszorultak abból az öltözőből, 
ahol korábban lehettek és a jelenleg használhatatlan, vizes, dohos mellékhelyiséget kell igénybe 
venniük. 

Jakab Júlia: Jelenleg a hét végi kistérségi versenyre készülnek a sárkányhajósok. A két társaság között 
ellentétek vannak, amiket lehetne orvosolni. Az egyik társaság evezni szeretne hobbi szerűen, esetleg a 
családtagokkal, a másik csapat inkább a versenyzést tartja fontosnak. A  közös nevezőt kellene 
megtalálni. Az edzésekhez nem megfelelő a körülmény, mert nincs villany és öltöző sem. Egyetért 
abban, hogy egységes képviselete legyen a sárkányhajó sportnak Gödön.  

Sipos Richárd: Annál is inkább, mert a városi sárkányhajó kupa is megrendezésre került, nagy sikerrel.  

Kovacsik Tamás: Az önkormányzati ingatlan állagának megóvása valóban fontos. Ha a  javítás, 
felújítás amúgy is szükséges, akkor ennek megtörténte után a sárkányhajósoknak is lenne megfelelő 
hely az öltözésre. Javasolja, hogy valamilyen javaslat szülessen az önkormányzati ingatlan 
rendbehozatalára.  

Szekeres Máté: Javaslata, hogy a Piarista iskola vegyen részt akár a mindennapi testnevelés keretében 
a sárkányhajózásban, és cserébe a tetőt megcsinálhatnák.  

Kovacsik Tamás: Szakmai irányítással akár társadalmi munkát is lehetne erre szervezni. 

Sipos Richárd: Javasolja, hogy a bizottság kérjen a Beruházási Osztálytól költségkalkulációt a 
felújításra.   



dr. Horváth László: Ha a bizottság határozatot hoz, akkor ez véleménye szerint újabb harcoknak adna 
teret a két csoport között. Az együtt dolgozás lenne a lényeg, ezzel a határozathozatallal a lobbizás 
érvényesülne, ezért nem ért egyet a határozathozatallal.  A felvetésre elmondja, hogy szakképzett, 
óraadó tanárnak kell a kötelező testnevelési órákat vezetni. Kérése, hogy a bizottság csak az egységes 
konszenzusos sárkányhajós jelenlétnél foglalkozzon ezzel a kérdéssel.  

Rabnecz Károly (sárkányhajós): Törekednek arra, hogy minél hamarabb megoldás találjanak és 
pozitív változás legyen a két csapat közt.   

Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a beérkezett szakosztályi beszámolók 
elfogadásáról.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

61/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Gödi 
Sportegyesület: 

• Tollaslabda szakosztályának 

• Sárkányhajó szakosztályának 

• Kung Fu szakosztályának 

• Kosárlabda szakosztályának 

• Labdarúgó szakosztályának 

2014. évről szóló szakmai beszámolóját.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

dr. Horváth László: A beszámolók sablonját korábban határozta meg a bizottság, de szívesen 
visszatérnének az eredeti, vagyis a korábbi évek gyakorlatára a beszámolók formáját illetően.  

Sipos Richárd: Erre a formai változásra januárban visszatérhetünk, az önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatairól szóló rendelet módosításával együtt.   

 

5. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi Pest megyei kitűntető címekre  

dr. Pintér György: Az előterjesztésben egy javaslatot tett, mégpedig a „Nemzetiségekért Díj”-ra, 
Pandurovic Anica Gödi Szerb Önkormányzat elnökére. A megjelölt további 4 kategóriában az 
előterjesztésben nincs külön javaslat, ugyanakkor most a bizottsági ülésen erre természetesen van 
lehetőség.  

Szekeres Máté: A 15. bekezdésben a környezetvédelmi címre lenne javaslata. Információi vannak 
arról, hogy több gödi is részt vett a Duna-kutatásban. Lehetne közülük jelölni.  



dr. Nagy Atilla: A 18. paragrafus 2 bekezdése utal arra, hogy a hogy a 15. paragrafusnál kikre lehet 
javaslatot tenni. 

Sipos Richárd: Következő ülésen a sport díjakra lehet majd javaslatot tenni, erről a 93. oldalon 
olvashattak. Kérdése, hogy az előterjesztéshez más egyéb konkrét, vagy módosító javaslata van 
valakinek? Javaslat nincs, ezért felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatra. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

62/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 11.) számú, a  „kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről” szóló rendeletének 
1.§ e) pontjában foglalt Nemzetiségekért Díjra Pandurovic Anica-t jelöli. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
  
 

6. napirendi pont: Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica  
                            Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton  

dr. Pintér György: A Bursa Hungarica pályázatnál vártuk a minisztériumi megkeresést. Most kapta az 
információt, hogy ez a levél ma érkezett meg. Ezért most az ülésen adja oda az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést. A Wigner Jenő pályázat esetében tavaly a bizottsági ülésen konszenzus volt arról, hogy 
2015-től a 3,5 átlag alatt ne adjunk ösztöndíjat, ezért idén is ebben a szellemben készült el a pályázati 
felhívás szerint. 

Sipos Richárd: Mivel nincs több hozzászólás, ezért felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

63/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015/2016-os tanévre 
meghirdeti a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt 
pályázati kiírás szerint. Egyúttal dönt arról, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz a 2016. évi költségvetésben 3 millió forint betervezésre kerül.  



Határidő: Folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

64/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2015/2016-os 
tanévre kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. 
Egyúttal dönt arról, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2016. évi költségvetésben 3 
millió forint kerül betervezésre.  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

7. napirendi pont: Egyebek I. – Támogatási igény elbírálása 

• Dunai Vízisport Alapítvány kérelme 

Sipos Richárd: A Dunai Vízisport Alapítvány kérelmében 300 eFt-ot igényelnek a Göd Kupa 
megrendezésére. 2013-ban 100 eFt-ot kapott az alapítvány. A levelükben az igény 200 eFt, a 
nyomtatványban viszont 300 eFt, nyilván az időhiány miatti elírásból adódik. Javasolja, hogy a 200 
eFt-ot vegye figyelembe a bizottság. A bizottság javaslatát a Képviselő-testület hagyja majd jóvá, 
mivel alapítványról van szó. Javasolja, hogy a pénzügyi forrás a 2015. évi költségvetés 
„Sportszakosztályok támogatása” sora legyen, erre tesz módosító javaslatot.  

Kovacsik Tamás: 22 éve rendezik meg minden évben a Göd Kupát, igen színvonalas, családias 
rendezvény. Javasolja a 200 eFt-os támogatást.  

Sipos Richárd felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról. 

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

65/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 200.000,-Ft-tal (azaz Kettőszázezer forinttal) támogassa a Dunai 
Vízisport Alapítvány által szervezett (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye: 2131 Göd, Pesti 
út 25., adószáma: 18684388-1-13, számlaszáma: 64700052-10012277-00000000) XXII. Göd Kupa 
Kajak-Kenu tömegsport rendezvényt.  

Pénzügyi fedezet: 2015. évi költségvetés  -  „Sportszakosztályok támogatása” kerete 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 



• Bozóky Gyula Alapítvány kérelme 

Sipos Richárd: Az alapítványtól korábban kérelem érkezett egy naptár kiadására. Mivel ebből bevétele 
van az alapítványnak így ennek támogatását nem javasolta a Pénzügyi Osztály.   Az alapítvány 
módosított kérelmet nyújtott be, amiben a felsőgödi „Összefogás Feszület” felújítására szeretnének 
300.000,-Ft támogatást igényelni, tekintettel Felsőgöd centenáriumára. 250 eFt-ot javasol 
támogatásként. 

Szász-Vadász Endre: Javasolja a 300.000,-Ft-os támogatási összeget. 

Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról. 

- 250.000,-Ft-os támogatási összegre: 5 „igen” , 1 „tartózkodás”   

- 300 eFt: 1 „igen”, 3 „nem”, 2 „tartózkodás” . 

Sipos Richárd: Tehát a bizottság a 250 eFt-os támogatás megadásáról döntött.  

A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

66/2015.(IX.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 250.000,-Ft-tal (azaz Kettőszázötvenezer forinttal) támogassa a 
Bozóky Gyula Alapítvány-t (képviseli: Veres Mihály elnök, székhelye: 2132 Göd, Bozóky tér 2., 
adószáma: 18710034-1-13, számlaszáma: 64700069-10025080-00000000) a felsőgödi Összefogás 
Feszület felújításának érdekében.  

Fedezete: KOSB pénzügyi kerete 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

Egyebek II. – Gödi emlékpontok 

Sipos Richárd: Üdvözli Gallé Gábort a Retro Ady Klub vezetőjét. Felkéri,hogy ismertesse a Gödi 
Emlékpontokkal kapcsolatos elképzeléseiket.   

Gallé Gábor: Két javaslatot továbbítottak most a bizottság felé. Az egyik a Héder-villa a másik a 
Bozóky tér.  Javasolják a látványtervek elkészítését. Emléktáblát szerepeltetnek a 100 éves évfordulón. 
Megcsúsztak az időben és a több,  mint 500 szót tartalmazó leírás nem fér rá a táblára, még nem tudták 
lerövidíteni. Az emlékpontoknál elhelyezett táblákat fémkeretes, horganyzott lemezből tervezik, 
feltüntetve rajta az önkormányzati és a Bozóky címert. Ez egyben egy információs tábla is lenne. 
Vácon láthatóak már hasonló táblák, de más koncepcióval készültek, uniós támogatással. Ezek a 
táblák sajnos már másfél hét alatt nem tudnak elkészülni a centenáriumra.   

Sipos Richárd: Összesen 50 emlékpontot terveztünk, tavasszal ezt tárgyalta a bizottság. A lényeg az 
egységes arculat lenne, a bizottság egy végleges formát szeretne majd látni. Az elhangzottak alapján 
akkor elsőként a Héder-villánál, másodsorban a Bozóky téren lenne kihelyezve? 

Gallé Gábor: Elsőként javasolja a Bozóky téren a tábla felállítását.  



dr. Pintér György: Fontos lenne, hogy bizottsági szinten legyen meghatározva a táblák pontos 
mintázata, színe, a táblákon szereplő címerek helye, térképe, a betűtípus. Javasolja, hogy ezt lássa a 
bizottság előre és készítsenek tábla terveket. Kérdés, hogy a szöveget ki hagyja jóvá majd. Ezek után a 
Képviselő-testületnek is engedélyt kell adni a közterülethasználatra.    

Szekeres Máté: Véleménye szerint fontos, hogy miből készül, mert a fa szép, de rongálható, a vasból 
készültet ellophatják. Az információs táblák jelölhetik a helyszín kulturális jellegét. A helyi 
pedagógiai programba be lehetne építeni, hogy a gyerekek felismerjék az emlékhelyeket, és tudják a 
történeteket. Felajánlja segítségét. 

Szabó Imréné (József Attila Művelődési Ház igazgatója): A munkacsoport közel 2 éve foglalkozik az 
emlékpontokkal és emlékhelyekkel. Konkrét táblatervet hoznak majd a bizottság felé. Információkat is 
terveznek a táblákra. Kerékpáros kulturális körút emblémája is rajta lehetne, mert tervezték, hogy a 
kerékpár út mentén lennének kihelyezve a táblák.  

Sipos Richárd: Javasolja a bizottság tagjainak, hogy most tegyék meg az ezzel kapcsolatos 
javaslataikat.  

Kovacsik Tamás: Javasolja a táblákat plexivel bevonni, így a festett grafitik eltávolítása valószínűleg 
könnyebb lesz.  

dr. Pintér György: A bizottsági tagok javaslataikat, ötleteiket Gallé Gáborhoz juttathatják el.   

dr. Nagy Atilla: A táblák önkormányzati tulajdonúak lesznek, és a fenntartást is az önkormányzat 
végzi, ezt a projekt végére pontosítani kell.  

Sipos Richárd: Köszöni az információkat és mindenkinek a részvételt. Ezt követően az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

Sipos Richárd            Szőke Zsófia 
KOSB elnök      bizottsági tag 
       (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 

 

 

 


