
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának  2015. 

december 07-i soron következő (nyílt) ülésén, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Kovacsik Tamás tag, aki jelezte távolmaradását. 
Szekeres Máté tag jelezte, hogy késik.) 
                             
Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Kis-Simon László tag 
jelen van, Ő az állandó jegyzőkönyv hitelesítő. Javasolja, hogy a 4. és 5. napirendi pont tárgyalási 
sorrendjét cserélje fel a bizottság. A 6. és 7. napirendi pontot javasolja zárt ülésen tárgyalni.  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról és a napirendi pontok 
tárgyalásáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az elnöki javaslatot és az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.)  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai státuszokkal kapcsolatos kérése  
      Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                              
 
2.) A Képviselő-testület 2016.  évi  munkaterve 
     Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                 
 
3.) Kincsem Óvoda – támogatási kérelmek               
     Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök / Szőke Zsófia óvodavezető 
 

4.) Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna ismételt ellátásba vétele 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                
 
5.) Gödi SE teremhasználati kérelme 
      Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                                                                   

  
 6.) Döntés a Magyar Kultúra Napján díjazottakról   (zárt ülés) 
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester                 
 
 7.) A 2014/2015-ös Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés) 
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester                 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1. napirendi pont: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai  
                             státuszokkal kapcsolatos kérése 
 
Sipos Richárd: A beadványt és az előterjesztést láthatták a kiküldött anyagban. Horváth Ferenc 
igazgató kereste meg azzal, hogy a bizottság támogassa kérését abban, hogy a karbantartói 
megüresedett álláshely betöltésekor a személyi javaslatát vegyék figyelembe.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 



 
77/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a TESZ 
igazgatójának, hogy a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola karbantartói 
álláshely betöltésekor az iskola vezetésének személyi javaslatát lehetőség szerint vegye 
figyelembe. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a 2016. évi költségvetésbe 
betervezni az iskola kétszer 8 órás portai álláshelyéhez szükséges bérkeretet, a pénzügyi 
lehetőségek figyelembevételével. 
 
Felelős: Rataj András TESZ igazgató, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Simon Tamás PEKJB  
              elnök 
Határidő: 2016. február 28. 

 
 
2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
 
Sipos Richárd: Kérése a tagokhoz, hogy jelezzék, ha van a kiküldött előterjesztéshez módosító 
javaslatuk. Nincs javaslat, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

78/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 
 
A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület munkatervének 
elfogadását az alábbiak szerint: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A képviselő-testület 2016. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2016. január 21. 
A Magyar Kultúra Napja 

Duna-part Nyaralóházak 
Színházterme 

 
2016. január 27. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. január 19. 16 óra 
 
2016. február 24.  Kommunizmus áldozatainak emléknapja JAMH, Kopjafa 
 

2016. február 24. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. február 16. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ A 2015. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 



4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
6./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: VKB, PEKJB 
 
7./ Pályázat kiírása Göd Város területén végzett autóbusz közlekedési közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
8./ „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 

2016. március 15.  1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja 

Kossuth tér, Petőfi tér, Nemeskéri 
kúria, Huzella Tornacsarnok 

 
2016. március 23. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. március 16. 16 óra 
 
Egyebek 
 

2016. április 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. április 19. 16 óra 
 
1./ 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Tájékoztató a 2015. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
A napirend előadója: belső ellenőr 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány, Göd Városi Kommunikációs Kft és a 
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
        Balogh György kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Göd Város területén végzett autóbusz közlekedési közszolgáltatás ellátására beérkezett 
pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 



Egyebek 
 

2016. május 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. május 17. 16 óra 
 
1./ „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
Véleményező bizottság: SZB 
 
Egyebek 
 
A képviselő-testület közmeghallgatása 
 

2016. június 2. Trianoni megemlékezés, Nemzeti összetartozás 
napja 

Országzászló (Felsőgöd) 

 
 

2016. június 22. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. június 14. 16 óra 
 
1./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Egyebek 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
 

2016. augusztus 19. Államalapító Szent István király napja Feneketlen tó 

 
2016. szeptember 24. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. szeptember 16. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
    Ösztöndíj pályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 

2016. október 6. 
2016. október 21. 

Aradi vértanúk  
1956-os forradalom és szabadságharc 

emléknapja 

Petőfi tér, országzászló 
JAHM,  Kincsem park 



 
2016. október 26. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. október 18. 16 óra 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
2./ Salkaházi Sára Díj adományozása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
Véleményező bizottság: SZB 
 
Egyebek 
 

2016. november 23. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. november 15. 16 óra 
 
1./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Városi ünnepségek tervezete 2017. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 

2015. december 5. Mikulás Duna-part Nyaralóházak 

 
 

2016. december 14. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. december 6. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 
 
2./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
 
4./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság:  PEKJB 
 
5./ Az „Év Pedagógusa Díj” és „A Művészetért és Kultúráért Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök  
Véleményező bizottság: KOSB 
 
6./ 2016. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 



Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
3. napirendi pont: Kincsem Óvoda - támogatási kérelmek 
 
Sipos Richárd: A két kérelemben együttvéve 40.000,-Ft-ot szeretne támogatásként az óvodavezető. A 
jegyzővel egyeztette a kérelmet és azzal módosító javaslattal támogatták annak elfogadását, ha a 
Mikulás ünnepség költségeire vonatkozik. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, (1 tag nem szavazott elfogultság miatt) egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozták. 
 

79/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből 40.000,-Ft-ot biztosít a Gödi Kincsem Óvoda részére a Mikulás ünnepség 
megrendezéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
4. napirendi pont: Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna ismételt ellátásba  
                            vétele 
 
Dr. Nagy Atilla: Óvodai gyógytestnevelés, állami feladat lett, ezért az önkormányzat ezt a szolgáltatást 
már nem tudja nyújtani. A lehetőség most megnyílt arra, hogy preventív tartásjavító és 
mozgásfejlesztő torna induljon, azoknak, akiket az orvosi kiszűrés érintett. 9 hónapra, azaz egy 
nevelési évre 1.140.000,-Ft lenne. Kérdés, hogy a bizottság támogatja-e, hogy legyen ez a szolgáltatás.  
 
Sipos Richárd: Bemutatja Somkereki Edit gyógytestnevelőt, akit a jelenlévők közül sokan ismernek. 
Az igény a szolgáltatásra nagy, ez mindenképp látható. 
 
Kis-Simon László: A szolgáltatásra mindenképp szükség van.   
 
Dr. Pintér György: A kalkuláció 9 hónapra szól. A nyári hónapok kiesnek. A január – február is kiesik, 
ha a költségvetésbe lesz beállítva. Ha a bizottság úgy dönt, hogy a keretösszeget kérik biztosítani a 
Képviselő-testülettől, akkor az 1.140.000,-Ft-os keretet már 2016. januárjától igénybe lehet venni.  
 
Sipos Richárd: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a 2016. évi tapasztalatokat 
értékeljék ki, ezután tegyenek javaslatot a 2017. évi óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő 
torna pénzügyi támogatásáról. 
 
 
 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 



 
80/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát azzal a kiegészítéssel, hogy a 2016. évi 
tapasztalatokat értékeljék ki, ezután tegyenek javaslatot a 2017. évi óvodai preventív 
tartásjavító és mozgásfejlesztő torna pénzügyi támogatásáról. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte az óvodai gyógytestnevelést helyettesítő preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő 
torna ellátására vonatkozó ajánlatot és javaslatot. Azt a gödi óvodás gyermekek egészségének 
megóvása érdekében hasznosnak tartja, ezért azt a 2016. naptári évre vonatkozóan (2015-16-os 
nevelési év január-májusi időszakára és a 2016-17-es nevelési év szeptember-decemberi 
időszakára) azt önként vállalt önkormányzati feladatként felvállalja. 
 
A feladat ellátására 2016. évre 1.140.000.-Ft forrást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére, 
egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy ezt az összeget tervezze be Göd Város 2016. évi városi 
költségvetésébe, illetve az önként vállalt feladatot e minőségében is tüntesse fel a rendeletben. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátás 2016. január eleji megkezdése érdekében a 
szerződést Somkereki Edit gyógytestnevelővel az ajánlat szerint megkösse. 
 
Kiköti, hogy az önként vállat feladat ellátásának eredményességének értékelése és a remélt 
folytatása végett 2016. novemberének végéig Somkereki Edit írásos szakmai beszámolót 
készítsen az óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna 2016. évi tapasztalatairól és 
eredményeiről. 
 
Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős:   Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
                         óvodavezetők 
 
 
 
5. napirendi pont: Gödi SE teremhasználati kérelme 
 
Sipos Richárd: A teremhasználat ügyében a GSE elnöke indította a javaslatot, hogy tárgyalja a 
bizottság. A 2014-es teremhasználati szerződést láthatták a bizottsági tagok. Felkéri az elnököt, hogy 
mondja el mi az, amit igényelni szeretnének. 
 
Dr. Horváth László: 3-4 évvel ezelőtt sikerült átalakítani a rendszert, a GSE teljes díjon fizet mindent 
és éves szinten támogatást kap az önkormányzattól. A 8.000,-Ft + ÁFA a teremhasználat óránként. 
Probléma az, hogy az igény szerinti terem-mennyiséghez nem jutunk hozzá, amire szüksége lenne. A 
GSE teremhasználatát a TESZ vezetése szabályozza. Három éve kell külön harcolni a teremhasználat 
eléréséhez. Mind a sportrendeletben, és a sportkoncepcióban is jelölve van, hogy az önkormányzat a 
sportfeladatok ellátását a GSE–re ruházza, vagyis az iskolán kívüli sportot el kell látnia. Az iskoláknak 
8-9 óra van biztosítva, akkor a GSE-nek a 3-4 óra nem lenne nagy kérés, főleg úgy, hogy a nyári 
időszakban nem nagyon veszik igénybe a termeket. A szakosztályoknak igénye lenne főleg a téli 
időszakban a teremhasználatra. Gödön mennyiségi és minőségi sportot biztosítanak, de ezt csak éves 
szinten lehet működtetni, az edzéstervek egy évre készülnek. A Futsal Szakosztály megszűnt két éve. 
A férfi kézilabda csapat is nehézségekkel küzd, a szakosztályaink azért szűnnek meg, mert nincs 
teremhasználati lehetőség. Szeptembertől novemberig vitáznak a beosztásokról, sokszor a termet 
megfelezve kényszerülnek az edzések megtartására. Az lenne az igényük, hogy 17 órától 20,30-ig a 
GSE elsőbbséggel bírjon a teremhasználatban november 1-től. Ez lenne a GSE kérése. Nincs olyan 
létszámú szervezet még egy,  aminek ekkora problémát okoz a teremhiány. Ilyen működési 



feltételekkel nem lehet megtartani a létszámot. A létesítményhiány miatt az utóbbi két évben 40 fővel 
csökkent a létszám. Nem szeretnének a továbbiakban a TESZ vezetésével vitatkozni. 
 
Nagy Árpád (Kajak-Kenu Szakosztály): A szakosztályvezetők összeültek. Jóval több igény lenne, 
mint az összes intézményi hely együttvéve. Utánpótlás nevelő szakosztályokról van szó, nehézséget 
jelent a késő esti edzésekről a gyermekek hazajutása.  
 
Sipos Richárd: A jelenlegi teremkiosztásban nem élvezhet prioritást a GSE rovására nem gödi 
bejegyzésű teremigénylő. Az elnök által felvetett probléma megoldása a TESZ ügyvezetőjére is 
érvényes lesz. A teremigényre vonatkozóan a szerződést várhatóan a KOSB határozat alapján hozzák 
majd meg.  
 
Kis-Simon László: A bérleti szerződésbe meghatározott díjak, üzleti alapon számítva  9 eFt,  illetve 
7 eFt. Támogatja azt, hogy a GSE maximálisan vehesse igénybe mindkét sportcsarnokot. Az iskolák  
elsőbbséget élveznek. Információja van arról, hogy kedden, szerdán, csütörtökön sportköri foglalkozás 
van, 6-7 fős létszámmal. Ha ezeket a foglalkozásokat nem a csarnokban, hanem a kisebb 
tornatermekben tartanák, akkor 3 óra felszabadulna a teremhasználatot illetően. Javasolja, hogy 
elsősorban a GSE-nek, a GDSE-nek és a gödi illetőségű csapatoknak biztosítsák a teremhasználatot.   
 
Dr. Horváth László: Az asztalitenisz 20-30 fővel működik, mert 4 asztal van, ahol 8-an edzhetnek.  
Kínálták a piaci árat, akkor sem kapták meg a termet. A lényeg, hogy ne kelljen kérni ezeket. 
 
Megyery Csaba (kosárlabda szakosztály): Az összes szakosztály küzd ezekkel a problémákkal. A 
kosarasok az ideális edzéseknek a 30-35 %-át végzik csak el, összevont edzéseket kényszerülnek 
tartani. Módosítaná az elnöki javaslatot azzal, hogy ne legyen időbeli korlát. A prioritási sorrend elején 
a Gödi Sportegyesület legyen. Heti 2 x 1 órában a Huzella iskola diákolimpiai csapatát készítik fel.  
 
Sipos Richárd: Az általános iskolák vezetőinél próbál majd a sportköri foglalkozásokkal kapcsolatban 
egyeztetni.  
 
Szekeres Máté tag megérkezett.  

 
Dankóné Juhász Zsuzsa (Kézilabda Szakosztály): A csarnokok 17-ig maximálisan, félpályás osztással 
ki vannak használva. Soha nem jutnak két kapus edzésekhez a gyerekek. Háromnegyed négytől öt 
óráig átadják a termet. Az előbbi felvetés, hogy a Németh László iskolában 6 ember foglalja a 
csarnokot - nem felel meg a valóságnak. A kis tornatermekben tartják a művészeti foglalkozásokat a 
néptáncosoknak és a kortárs táncosoknak.   
 
Szűcs Zoltán (Tollaslabda Szakosztály): A terembeosztás már igen szűkös volt korábban is, ez a többi 
szakosztály segítségével oldódott csak meg. Gödön nem tudtuk biztosítani a lehetőséget a 
gyerekeknek e sportágban. Piaci áron piaci szolgáltatást kapnak erről volt szó, de ez nem volt 
érezhető, mert a sportegyesületnek mindenkit fogadni kell, pedig a gödi gyermekek hátrányt 
szenvednek. A szakosztályok egymással kötnek kompromisszumot, de ez a megoldás is véges. Az 
ellentét a máshonnan érkezett igénylők, és nem a GSE-n belüli szakosztályoknál van.  
 
Gulyás Miklós (Asztalitenisz Szakosztály): Megerősíti a GSE elnökét az elhangzottakban. Ők a 
Németh László iskola kistornatermében tartják az edzéseket. A terembérlethez könnyebben 
hozzájutnak, mert kis helyen tudnak edzést és versenyeket tartani. A 4-5 asztalnál viszont a létszám 
korlátozott. Több amatőr jelentkezne, de mivel eljönnek és látják, hogy nincs hely a játékra, várniuk 
kell míg sorra kerülnek, ezért inkább nem jönnek többet. Szívesen tartanák az edzéseket a 
tornacsarnokban, hogy több asztalt helyezzenek el, hogy minél több amatőrnek nyújtsanak lehetőséget. 
Az edzéseket kedden  és csütörtökön 19 órától kezdik.  
 
 



Dr. Horváth László: Az iskolákkal egyeztettek már két-három éve. A Huzella iskolában nem olyan 
egységes a sportszervezés, mint a másik iskolában. A mindennapos testnevelés során próbálnak 
együttműködni az iskolai órák együttes koordinálásával. Szeretné, ha a GSE 17 órától 20,30-ig 
elsőbbséget élvezne, mert eddig meg kell tartaniuk a foglalkozásokat.  
 
Sipos Richárd: A Kék-Duna üdülőben lévő sportcsarnok használata is felmerült, de egyelőre a 
vagyonkezelő döntésére vár az önkormányzat. Ez lehetőséget jelent majd a GSE szakosztályainak is.   
 
Dr. Horváth László: Az igények ellenére sem kaptak lehetőséget a szerződések megfelelő időben 
történő megkötésére. A szerződések mindig januártól decemberig szólnak. A kérés az lenne, hogy a  
GSE a december 28-ig leadott igényei szerint január 1-től 17 órától 20,30-ig szóló teremhasználata 
biztosított legyen a sportcsarnokokban. Ha ez megvalósul, még akkor is nagy önmérsékletről tesznek 
tanúságot. 
 
Kis-Simon László: Mind az óvodai, mind az iskolai felvételeknél megállapították a sorrendet, mert 
több jelentkező volt közeli településekről. Akkor is prioritás volt, a helyiek élveznek elsőbbséget. 
Ebben az esetben is meg lehetne határozni. 
 
Lőrincz László: Látható, hogy egyetértenek a jelenlévők azzal, hogy 17 órától 20,30-ig legyenek a 
GSE szakosztályai a csarnokokban, ezután a többi gödi illetőségű egyesület, majd ez után a baráti 
társaságok, egyéb igénylők 
 
Sipos Richárd: Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 
elhangzottakról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

81/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága felkéri a 
Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy a Gödi Sportegyesület teremhasználati kérelmét 
vegye figyelembe és biztosítsa az egyesület igényei szerint a Huzella és a Németh László általános 
iskolák sportcsarnokainak használatát hétköznapokon elsődlegesen a 17-20,30 óra közötti 
idősávban, a Németh László általános iskola tornatermét kedd, szerda, csütörtök napokon 19 
órától, valamint pénteki napokon 18 órától, hétvégén a kihasználatlan időpontokban. A fenti 
időpontokon túl a GSE által szervezett bajnoki mérkőzések lebonyolítása érdekében jogosultak 
legyenek a Huzella Tornacsarnokot, valamint a Németh László sportcsarnokot és tornatermet 
bérleti díj ellenében használni 2016. január 1-től kezdődően, a bajnoki mérkőzések 
időpontjában. A bizottság felkéri a TESZ igazgatóját, hogy a teremhasználati szerződéseket 
2016. január 1-től ezzel összhangban kösse meg a GSE-vel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rataj András TESZ igazgató, Sipos Richárd KOSB elnök 
 

 

Lőrincz László tag távozott. 

 
A meghívó szerinti  6. és 7. napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 
 



 
 
 
8. napirendi pont: Egyebek  
 
Sipos Richárd: A KOSB 2015. évi megmaradt kerete 445 eFt.  Ebből javasolja, hogy a bizottság a jövő 
évi sárkányhajó kupát támogassa 300 eFt-tal. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott 
javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

82/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága 2015. évi pénzügyi 
keretéből 300 e Ft-tal támogatja a 2016-os évben megrendezésre kerülő II. Göd Városi 
Sárkányhajó Kupa rendezvényt. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésbe a 
fenti összeget tervezze be.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a bizottság a még megmaradt keretét, azaz a 145 eFt-ot a Wigner 
Jenő ösztöndíjpályázatra használja fel.  
 
Sipos Richárd: Támogatja a javaslatot, és felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az 
elhangzottakról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

83/2015.(XII.07.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsága 2015 évi pénzügyi 
keretéből 145 eFt-tal támogatja a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok kifizetését.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést 
bezárjaa. 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 

 
Kis-Simon László      Sipos Richárd 
jegyzőkönyvhitelesítő                KOSB elnök 
 
 
 


