
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2015. április 13-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (minden tag jelen van) 
 
Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Egyebekben javasolja tárgyalni a Magyar Testgyakorlók Köre által beadott 
támogatási kérelmet. 
 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendben hozzászólásuk van. 
 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok tárgyalását és 
a fenti javaslatokat.: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
 
1.     Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
        Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök      
 
2.     Tájékoztató a Települési Értéktár létrehozásáról      
        Előterjesztő:  Sipos Richárd KOSB elnök 
 

3.     Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumi megemlékezés-tervezetei  
      Előterjesztő:  Sipos Richárd KOSB elnök                                                                                          
             

4.    A GSE elnökének javaslatai a bizottsági keret felhasználására, sportpálya- 
     fenntartásra, idegenforgalmi sportfejlesztés megtárgyalása 
     Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                                                              
   

5.     Helyi kitüntető címekről szóló rendelet megalkotása 
      Előterjesztő: Kármán Gábor osztályvezető    
 

6.    A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester    
 

7.    Egyebek 
      -Tájékoztatás az Osztrák-Magyar Haydn Emlékzenekarral kötendő  
        megállapodásról   
        Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
   
      - Támogatási kérelem elbírálása (Magyar Testgyakorlók Köre – Rab Ábris) 
       Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
 



1. napirendi pont: Beszámoló Göd Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
                            (statisztikai jelentés) 

 
Szabóné Hegyi Valéria: Munkatervnél kimaradt a Felsőgöd megalakulásának 100 éves  
jubileumi ünnepség sorozata. A rendezvénysorozat megvalósításához találtak egy pályázati 
lehetőséget, de ez a mai ülés 3. napirendi pontjában található anyagban szerepel.  
 
Kis-Simon László: Nagymértékben elemezték a könyvtár munkáját az intézményvezetői 
pályázat elbírálásakor, itt már szerepeltek a tervek. A vezető a könyvtárt rendkívül jól 
menedzseli, a tavalyi év beszerzései közel 5 mFt, ez egyedi teljesítménynek számít. A 
vásárolt dokumentumok száma megközelíti a 2600 db-ot, ennyivel bővült a könyvtár 
kiadványainak száma. Örömmel vette, hogy már az óvodások is igénybe vehetik a könyvtárt, 
és az időskorúak önképzési köre is megalakulhatott. 2014-ben közel 50 rendezvényt 
valósítottak meg, ami egy könyvtárnál nem megszokott, eltér a hagyományos író-olvasó 
találkozók megszervezésétől, hiszen itt a művészet teljes spektrumát is be kívánja vonni a 
könyvtár életébe a vezető. 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Kisebb és nagyobb rendezvényeket egyaránt tartanak, a látogatottság 
növelése érdekében. 
 
Sipos Richárd: Köszöni az egész éves színvonalas működést. Felkéri a bizottság tagjait a 
szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

25/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
Göd Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határid ő: 2015. április 13. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a települési értéktár létrehozásáról 
 
Sipos Richárd: A Képviselő-testület az értéktár létrehozásával a bizottságot bízta meg. A Gödi 
Körképben május 4-i határidővel közzé tesznek egy cikket, miszerint javaslatokat várunk a 
gödi értékekre. Ezután a megyei értéktárba is lehet kérelmezni a gödi értékek felvételét. Itt 
már a katalógusba vétel is megtörténhet. A javaslatok folyamatosan érkeznek. Az értéktár 
bármikor bővíthető, ha utólag van javaslat, akkor ez megtehető. 
 
Kovacsik Tamás: Egy átfogó javaslat készül erről. 
 
 
 
 
 
 



 
3. napirendi pont: Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumi megemlékezés tervezetei 
 
Sipos Richárd: A jubileumi megemlékezés szeptember 19-e környékén lenne. A rendezvény 
kibővül sok programmal a civilek és a Művelődési Ház munkatársainak szervezésével. A 
rendezvény több elemének van már pénzügyi forrása. Kérdése, hogy mennyi támogatásra 
lenne még szükség, mi lenne a szervezők igénye? 
 
Gallé Gábor (Retro Ady Club vezetője): Köszöni a meghívást. Szeretnének egy emlékművet, 
szobrot is felállítani, ennek a beruházásnak az értéke kb. 1 mFt. Az emlékmű a parókia mellett 
lenne, felállításának helyszíne a Bozóky tér rendezésének második fázisával koordinálható. 
Az emlékpontokkal kapcsolatban elmondja, hogy ez egy kb. 2 éves időtartamú megvalósítás 
lenne. Bognár Noémi kezdte összeállítani az emlékpontokat. Korábban már 26 pontot és 
leírást fogalmaztak meg. A Héder villa helyi védetté nyilvánítását kezdeményezték, a testület 
jóváhagyta. Itt szeretnének emléktáblát elhelyezni. Csomádi kezdeményezés volt a bicikli útra 
való becsatlakozás. Ez ügyben várta az érintett polgármesterek nyilatkozatát.  
 
Szabóné Hegyi Valéria: 800 példány kiadását tervezték, pályázatot nyújtottak be, aminek a 
felmerülő költsége 200 eFt. A pályázati támogatás összege 796 eFt. A pályázat tudományos 
jelleggel lett kiírva, próbáltak ehhez igazodni, nagy eséllyel indultak a pályázaton. 
200 eFt-ra lenne szükség az önkormányzattól. 
 
Gallé Gábor: Az igény a táblák elkészíttetésénél mutatkozik. Silányabb kivitelű táblák is  
felállíthatóak, ez kb. 10 eFt/ db költségű lenne, de ezt nem javasolja. A megfelelő minőségű 
tábla kb. 20 eFt/db, így erre 500 eFt-os támogatást szeretnének a bizottságtól. A határozati 
javaslat elvi állásfoglalást tartalmaz, a konkrét támogatási kérelmeket még nem adták be.  
 
Szabó Imréné: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg, hogy hová lehet kihelyezni a 
táblákat, milyen egységes képet tartalmazzon. Az érintett bizottságoknak összehangolt 
munkája után dönthetne a Képviselő-testület.   
 
Gallé Gábor: Városi ünneppé lett nyilvánítva a jubileumi nap, ezért konkrét költségeit a 
városnak kellene viselnie. 
 
Sipos Richárd: Kérdése az alpolgármesterhez, hogy milyen anyagi lehetőség van a rendezésre. 
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztő nem kereste meg az önkormányzatot az ünnepség 
megszervezésének első fázisaiban. Közösen kellene a programokat megszervezni, ezután a 
forrásmegosztásról dönteni. A problémát abban látja, hogy az önkormányzatot nem keresték 
meg az egyeztetés szándékával. 
 
Sipos Richárd: A határozati javaslatban még nem szerepelnek konkrét összegek, csak egy elvi 
hozzájárulásról döntenének. 
 
Szabó Imréné: A Képviselő-testület elé közvetlenül nem mehetünk, előbb a KOSB-hoz, majd 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg. A szeptember 19-i jubileumi 
nap megszervezését jóhiszeműen próbálják szervezni, már két éve elkezdték az emlékpontok 
megállapítását.  
 



Sipos Richárd: Az előterjesztéseket még bizottsági szinten tartjuk, ez még a kezdeti szakasz, 
elnézést kér az alpolgármestertől az információhiány miatt.  
 
Szőke Zsófia: Az időpontok iránt érdeklődik, hogy ez a sok program hogyan lesz 
összehangolva.  
 
Szabó Imréné: A könyvbemutató és a jubileumi nap már be van tervezve, ehhez 
csatlakozhatna a Tűzoltószertár állandó kiállításának megnyitója. A könyvbemutató 
helyszínéül vagy a közösségi házat, vagy a templomot javasolják.  
 
Szabóné Hegyi Valéria: A pályázathoz szükséges az elvi állásfoglalás. Erről szeretnének egy 
határozatot. Ha elindulnak és nyernek a pályázaton, akkor ez lesz a biztosíték, a garancia, 
arra, hogy a támogatási összeg rendelkezésre áll. 
 
Simon Tamás: Átfogó városi rendezvénysorozatról tervezéséről van szó. Elmondja, hogy a 
hivatalban lévő ügyintéző, aki a városi ünnepségeket intézi, még nem tudott erről. Érdemes a 
költségvetésben a rendezvényekre tartaléksorból forrást biztosítani. Rengeteg összehangolt 
munkáról van szó, a terveket támogatandónak tartja és a továbbiakban a forrásokról, 
helyszínekről való döntést is. A kezdeményezés és ötlet az jó, de még sok munka lesz ezzel 
várhatóan. Javasolja, hogy a PEKJB is tárgyalja.  
 
Sipos Richárd: A konkrét összegek ismeretében már a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és 
Jogi Bizottság elé kerülne. 
 
Dr. Pintér György: A munkát nem vonja kétségbe, köszönetét fejezi ki. Jelzi, hogy bármilyen 
egyeztetésen részt venne, az együttműködés szükséges és az is, hogy ki felelős az egyes 
programokért és a megvalósítási helyszíneknél is fontos lesz a testületi akarat, döntés. 
Várható a következő ciklusban Alsógöd megalakulásának évfordulója is. 
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a hivatal is aktívan kapcsolódjon be a programsorozat 
előkészítésébe.  
 
Sipos: Támogatja a bizottság, vagy nem erről kell most dönteni. 
 
Dr. Horváth László: Elvi döntés meghozatalát javasolja. Ha a rendezvénysorozatban a gödi 
sport is részt kaphatna, akkor jelzi a GSE  támogatási szándékát. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

26/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja 
a Felsőgöd megalakulásának 100 éves jubileumára tervezett rendezvénysorozat 
megvalósítását a szervezők, az érintettek és a hivatal munkatársai között tartott 
folyamatos egyeztetés mellett. A közösen kialakított programtervezetnek tartalmaznia 
kell az egységes programtervezeten kívül a költségeket és a felelősöket.  
A bizottság saját pénzügyi keretéből a 2015. év során lehetőségeihez mérten támogatja a 
tervezet programelemeinek megvalósítását, a támogatás összegéről és módjáról egy 
későbbi ülésen dönt. 
 



Határid ő: folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
4. napirendi pont: GSE elnökének javaslatai a bizottsági keret felhasználására, sportpálya-
fenntartásra, idegenforgalmi sportfejlesztés megtárgyalása 
 
Sipos Richárd: A GSE elnöke több javaslatot készített. Kérdése, hogy a technikai 
megvalósítást hogyan képzeli el, milyen igény van a felsoroltakra. A cégek, intézmények 
megkeresésében várják a bizottság segítségét?  
 
Dr. Horváth László: Az előző napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a város sportéletét 
kívánják fejleszteni így előterjesztésében is látható, hogy a kispályás felnőtt labdarúgó 
bajnokságot, a sárkányhajót és a strandröpladbát, strandfocit szeretnék minél szélesebb 
körben ajánlani a lakosságnak. A programok szervezésben segítenének, a városi 
rendezvényekhez nyújtanának segítséget. Az edzők és a szakemberek segítenének a 
városvezetésnek a pénzügyi keretek meghatározásában. Ebben kéri a bizottság döntését. A 
szervezés során 8-10 csapatot tudnának összeszedni, ha a bizottság városi rendezvényként 
hirdeti meg, akkor nyilván az iskolák és egyéb intézmények, cégek jelentkeznének. Focira és 
a sárkányhajóra már többen jelentkeztek. A pályákat ingyen adnák, a nevezési díjat fizetni 
kellene. Ha a bizottság úgy dönt, hogy támogatja, akkor az előzetes felméréseket elvégzik. 
Ezután lehetne a pontos időpontokat és a fordulókat a versenyekről meghatározni. A projekt-
széleket így meg lehetne határozni. Ha a bizottságnak ez tetszik, akkor itt nem egyedi célokra, 
hanem a városi sportéletre költene az önkormányzat. A bizottság döntsön arról, hogy szeretne  
a szervezésben részt venni, vagy sem. A szervezési feladatok ellátására 3 főre lenne szükség, 
akik egyrészt a helyszínt biztosítanák, másrészt a részvételhez kapcsolódó szakmai 
hozzáértéssel rendelkeznek. A hivatali segítséget a programfüzetek nyomtatásánál, vagy 
plakátok kihelyezésénél, és egyéb technikai segítség formájában képzeli el. A szervezést ők 
csinálnák. Ezek a költségek benne lennének a keretben. Nem támogatást szeretnének, hanem 
technikai segítséget.  
 
Horváth László (Sárkányhajó Szakosztály új vezetője): Most vette át a Sárkányhajó 
Szakosztályt. A sportot alsó- és felsőgödön is szeretné népszerűsíteni. A szervezés 
lebonyolításához szeretnének – elsősorban informatikai, technikai segítséget kérni, továbbá a 
nyomdai költségekhez. 3-4000 fős embertömeget tudnának megmozgatni. A TV közvetítések 
is bizonyítják, hogy több éves múltra tekinthetnek vissza e sportágban. Sok ember 
csatlakozhatna be a szakosztályba.  
 
Dr. Horváth László: A foci és a sárkányhajó kiemelkedő érdeklődéssel bír, ami közösségi 
célokra is felhasználható, a városi rendezvényeknél is a társadalmi igényt jelzi. 
A kezdeti lépéseket az előző edző végezte el, most átszervezés alatt van a Sárkányhajó 
Szakosztály. A város felé ez egy nyitás lenne, hogy bárki beülhetne egy rendezvényen a 
sárkányhajóba, és kipróbálhatná.  
 
Simon Tamás: Ha jól érti, akkor a GSE általánosan városi sporteseményeket szervezne és ez 
nem közvetlenül a GSE sporttevékenységéhez kapcsolódna. Ehhez kérnének segítséget. A 
hivatalnak viszont nincs ilyen szervezete, aki el tudná ezt végezni. Itt egy koncepciót lát 
ismét, egyrészt a városi sportélet támogatásához kapcsolódva, másrészt egy újabb lehetőséget, 
a városi rendezvények megszervezésével.  
 



Dr. Horváth László: Semmiképpen nem új koncepció. A kommunikációban lenne újítás, a 
továbbiakban az „együtt-dolgozást”, az összehangolt munkát jelentené, ami a városi célokat is 
meg tudja valósítani. Ez a GSE-nek is jó lenne, mert az eseményekre lelátogatók egy része 
választhatná az egyesületi tagságot is, ahol rendszeresen sportolnának.  
 
Simon Tamás: Kérdés, hogy van-e erre modell, más városok hogyan csinálják. Ez milyen 
koncepcióval működik máshol? 
 
Dr. Horváth László: Kérdés, hogy hol ül az, aki ezt megcsinálja.  
 
Simon Tamás: Az egyesületnek éves támogatása van, plusz a sportrendezvényekre is 
szeretnének további költségvetésből adható támogatást?  
 
Dr. Horváth László: A bizottságnak van egy kerete, ebből adhatna egy-két sportcélú 
rendezvényre. Így nem egyenként támogatna programokat. 
 
Kis-Simon László: Minden olyan városi rendezvény támogatható, ami városi szintű. 2 mFt a 
bizottság kerete és a költségvetésben van még egy 2 mFt-os szakosztályi támogatás. Ez 
utóbbiból javasolja, hogy két versenyt támogasson a bizottság. Egyéni támogatásokra is 
szükség van, hiszen vannak kiemelkedő tehetségek, akik nemzetközi versenyen indulnak és jó 
eredményeket érnek el. Az olyan civil szervezeteket is, mint a FÉTIS javasolja támogatni, 
mert városi, tömegeket megmozgató sporteseményeket rendeznek. A labdarúgópályák 
locsolásával kapcsolatban elmondja, hogy 250-250 eFt-os bizottsági támogatást kaptak a felső 
és alsógödi pályákra e célra, ezt továbbra is igényelnék. Javasolja a bizottságnak, hogy a 
szakosztályi 2 mFt-os keretből támogassák a versenyeket.  
 
Sipos Richárd: Erre nincs hatásköre a bizottságnak. Több dologról beszélünk, egyrészt 
munkaszervezési feladatokról, másrészt cikkek megjelentetéséről a Gödi Körképben. Van 
aminek nincs és van, aminek van pénzigénye. Most koncentráljunk a Sárkányhajósokra, és ha 
ez megy, akkor bővíthetjük a köröket. 
 
Dr. Horváth László: Nem plusz anyagi szívességet kérnének, hanem technikai jellegű 
segítséget, hiszen városi rendezvény esetén a bizottság meghatalmazottjaként, szervezőként 
járnának el. 
 
Kovacsik Tamás: A sárkányhajós csapat versenyeinek támogatását kérik, ez elfogadható az 
egyesület részéről? 
 
Dr. Horváth László: Igen, és még a  focira gondolt, a strandröplabdát még itt nem 
szerepeltetné. 
 
Sipos Richárd: Javasolja egyelőre a sárkányhajósok támogatását. 
 
Dr. Horváth László: Kérdés, hogy a bizottság támogatná egy városi sárkányhajó verseny 
megvalósítását. A bizottság létrehozhatna egy sportkupát és az ehhez szükséges 
rendezvénysorozatot támogatná, akkor a GSE megszervezné. 
 
Lőrincz László: Meglévő városi rendezvénybe nem lehetne beépíteni ezt a versenyt? Nem 
külön, hanem már beillesztve és akkor már ide be lehetne kalkulálni mindent, egy marketing 
jellege lenne a rendezvénynek, mert akkor népszerűsítve is lenne a sportág.  



 
Dr. Horváth László: Az augusztus 20-i rendezvényen ott vagyunk, de nem ezt szeretnék, 
hanem a versenyeztetést szeretnék, nem ebben a formában, hanem egy másik 
rendezvénysorozat keretében. 
 
Sipos Richárd: Kérdése a tagokhoz, hogy elvi hozzájárulást adjon-e a bizottság és ezután a 
támogatásról is lehetne dönteni, viszont elsőként a Sárkányhajó Szakosztályról való döntést 
javasolja egyelőre. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

27/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elvi 
támogatását adja a városban a sárkányhajózást népszerűsítő sportesemények 
megszervezéséhez. 
A bizottság felkéri a Gödi Sportegyesület elnökét és a Sárkányhajó Szakosztály 
vezetőjét, hogy a következő bizottsági ülésre készítsenek erről részletes előterjesztést.  
 
Határid ő: a bizottság soron következő ülése 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Horváth László GSE elnök 
 
Sipos Richárd: A Sportpálya karbantartás a következő pontja az előterjesztésnek. Itt a 
bizottsági keretből kérnek 200 eFt-ot.  
 
Dr. Horváth László: Korábban igény volt arra, hogy a felsőgödi sportpálya környékét rakja 
rendbe a GSE és ezt korábban támogatta a bizottság. A felsőgödi pályát nem használja a GSE,  
az alsógödi tisztásra kb. 4,5 millió forintot kellett költeni. A két pálya locsolását a 250-250 
eFt fedezné, a GSE a maga szükségleteinek megfelelően az arányos karbantartási összeget 
vállalná. A többi részt viszont egyesületi pénzből - az egyéb városi lakosok által használt 
részre - nem tudja fedezni a GSE. Így is saját lelkiismeretből ápolják a pályát, de nem tudják 
megfelelő minőségben így fenntartani, erre az egyesületnek nincs pénze. A füvet ápolni, 
nyírni, locsolni kell. A kerítésen kívüli rész karbantartását is harcok árán lehetett csak elérni. 
 
Kis-Simon László: A locsolásnál a vízfogyasztás csökkentésére kútfúrást kezdeményezett a 
GSE, Ő erre emlékszik és nem a 250-250 eFt-os támogatásra.  
 
Sipos Richárd: A locsolás nem bizottsági keretből kell, hogy történjen. Érti a problémát, erre 
meg kellene találni a megoldást.  
 
Dr. Horváth László: Itt ragadja meg az alkalmat, hogy megköszönje a GSE 16 mFt-os 
önkormányzati támogatását.  
 
Simon Tamás: Javasolja, hogy a 200 eFt-os igény kerüljön majd a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé.  
 
Sipos Richárd: Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint a bizottság felkéri a PEKJB-t, hogy 
a felsőgödi focipálya locsolási költségeit tervezzék be a GSE-nek adott támogatásba.  
 
 



 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

28/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy terveztesse be a 
költségvetésbe a Gödi Sportegyesületnek adott támogatásba a labdarúgópályák 
locsolásának költségeit.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Simon Tamás PEKJB elnök 
 
Szőke Zsófia bizottsági tag kiment. 
 
Sipos Richárd: A következő pontban a városi sítúrákról van szó, felkéri a GSE elnökét, hogy 
ismertesse pár szóban ezt is. 
 
Dr. Horváth László: Egyre több érdeklődő van, amire megvan az ember és a lehetőség. Jó 
visszacsatolásunk van a síről. Nem lát benne vesztenivalót. Itt ugyanúgy az az elképzelése , 
hogy a bizottság kialakít egy tervet, ami áll a szárazföldi edzésekből, az elméleti oktatásból, 
majd ezt követően a busz bérlést a befizetett díjakból lehetne fedezni. Ebből az következne, 
hogy elindulhat középtávon, hosszútávon egy folyamat ennek a sportágnak a népszerűsítésére. 
Itt a felkészítésről van szó.  
 
Kis-Simon László: Többször is felajánlotta az ingyenes úszás biztosítását a GSE elnöke. 
Ennek a megvalósítását javasolná inkább. Kéri, hogy az intézményvezetőkkel folytassanak 
egyeztetést e tárgyban.  
 
Simon Tamás: Csatlakozna a javaslathoz, ami a síelést illeti. A legnagyobb kalóriafogyasztó 
sport a sífutás, ezért ezt javasolná a technikai oktatás helyett. 
 
Szőke Zsófia: Ő is az ingyenes úszásoktatásról szeretne tájékoztatást kérni. 
 
Dr. Horváth László: A Vízilabda Szakosztály vezetője meghalt, újra kell szervezni a 
szakosztály dolgait. Előrevetítette az elképzeléseit, egy buszfelhasználásról az üzemanyag- és 
karbantartási költségekről. Több szempontból hasznos lenne egy 32 fős busz beállítása, ami 
városi tulajdonban lehetne, nagy lenne a kihasználtsága. A busz beállítása kapcsán a 
teremigények lecsökkennének. Javasolja, hogy az általa leírt megvalósításokat fontolja meg a 
bizottság. 
 
Sipos Richárd: Fizessük ki a tanulmány költségeit, ez a kérés, ha jól érti. 
 
Kis-Simon László: Sok olyan eset van, ahol a szponzorok veszik meg a buszt. Ezen a 
megvalósításon el kellene gondolkodni.  
 
Dr. Horváth László: Ez a módszertani leírás sok mindenre választ adna. A bizottság, ha 
támogatja és fontosnak tartja, akkor ezt a többi bizottság és a testület felé továbbítja. Az első 
részletet a GSE vállalja.   
 



Sipos Richárd: Konkrét összegről nem tudunk most dönteni. Elmondja a határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

29/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Dr. 
Horváth László GSE elnököt, hogy egyeztetve dr. Pintér György alpolgármesterrel  a   
fejlesztési programok megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányra és 
üzleti számításra kérjen árajánlatot. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Horváth László GSE elnöke  
 
 
5. napirendi pont: Helyi kitüntető címekről szóló rendelet megalkotása  
 
Lenkei György: Az előzmény az volt, hogy olyan igények jutottak el hozzánk, miszerint  a 
helyi egészségügyi szakdolgozókat jutalmazzuk, és anyagilag is ismerjük el a munkájukat. Az 
eddig hatályos rendelet újra alkotásáról döntöttek, illetve tettek javaslatot az elfogadására. 
Javasolják a Semmelweis napi ünnepségen átadni egy orvosnak és egy egészségügyi 
szakdolgozónak a Gödi Polgárok Egészségéért Díj átadását. Az orvosokkal egyeztetve 
készítették el a javaslatot. A díjazottak kapnak oklevelet és a szakdolgozók 100 E Ft. Az 
orvosok nem igényelték a pénzbeli díjazást. A Szociális Bizottsághoz tartozik még a Gödi 
Gyermekekért díj, itt 4 intézmény jött szóba, a két óvoda, a bölcsőde és az orvosi rendelőkben 
dolgozó védőnők.  
 
Dr. Kármán Gábor: Széleskörű egyeztetés előzte meg a rendelet megalkotását. Az 
alaprendelet 1995-ös, mely mindig kiegészítésre került. Igény volt az új rendelet 
létrehozására. Két részből áll, az általános rendelkezésekből és a kitüntető címekről és a záró 
rendelkezésekből. Az eljárási kérdéseket pontosították, a három szociális díj miatt a Szociális 
Bizottság terjesztette elő. Fontosnak tartja elmondani, hogy elég neuralgikus pontként merült 
fel a díjakra való jelölés kérdése. 
 
Simon Tamás: Előfordul az, hogy egy legjobb sportteljesítményt nyújtó sportoló jó néven 
venné, ha díjazásban részesülne. A Szociális Bizottság javasolta az ő hatáskörébe tartozó 
díjakat, ezt javasolja a sportolóknál is megtenni. 
 
Sipos Richárd: Ő is szerette volna javasolni, hogy a sportolók is részesüljenek díjazásban.  
 
Dr. Pintér György: A városi intézmények alkalmazásában lévő személyeket jutalmaznánk 
egyrészt másrészt külsősöket. Itt a közalkalmazotti típusú munkát végző emberek kapnának 
díjat. Kérdés, hogy a csapatokat hogyan tudjuk a jutalmazásban részesíteni.  
 
Kovacsik Tamás: Az egyén kapja meg ugyanazt a díjat, mint amit a csapat, és legyen kikötve 
a csapatnál, hogy edzőtáborozásra költsék a kapott összeget. 
 
Simon Tamás: Bruttó 50 eFt-ot javasol a sportolói díjakra.  
 



Dr. Kármán Gábor: A rendeletben szereplő díjazást külön-külön és nem összehasonlítással 
kellene mérni.  
 
Simon Tamás: Ha „Göd Város Alkotó- és Előadóművész”-ének jár díjazás, akkor a  
sportolóknak is járjon.  
 
Dr. Nagy Atilla: A 4. §-ban javasolja Szent Isván napi ünnepi átadás időpontját jelezni. Az 5. 
§-ban a Gödért Emlékérem és a 8. §. „Pro Urbe Díj” egyesítését javasolja. További módosítás 
lenne az, hogy a Salkaházi Sára díjnál derüljön ki, hogy évente hányszor adják. A 9. §. a),b),c) 
pont az első bekezdésben jelölni kellene, hogy állami vagy önkormányzati oktatást, nevelést 
végző intézményről van-e szó.. A 9.§. 2. bek. a,b,c, d pontnál vagylagosan, vagy tételesen 
kell-e azokat értelmezni. A 10. §. 1 bek. –nél csak a közszférások vannak, önkormányzati 
vagy állami intézményben dolgozónál- kerüljön beírásra. A 11. §. 1, 2. bekezdésében a Gödi 
Polgármesteri Hivatal szerepeljen. Itt az 5. bekezdésben 2 személy van jelölve. Megjegyzi, 
hogy a jutalom szón változtatni kellene, mert nem adható jutalom annak, akik nem 
önkormányzati alkalmazottak.  
 
Kis-Simon László: Javasolja a 9. §. 2. bek. f.) g.) legyen kivéve, mert a munkaköri feladatát 
mindenkinek kötelezően el kell látnia. 
 
Sipos Richárd: Kérdése az előterjesztés készítőjéhez, hogy befogadja-e az előterjesztő a 
módosításokat? 
 
Dr. Kármán Gábor: Igen, a PEKJB elé már a módosításokkal menne.  
 
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokról és 
arról, hogy a Pro Urbe díj és a Gödért Emlékérem díj „Pro Urbe Gödért Díj” legyen. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” és 1 „nem szavazott” szavazati 
aránnyal szavaztak, ezért a bizottság szavazategyenlőség miatt nem hozott határozatot.  
 
 
6. napirendi pont: A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Dr. Pintér György: A szövetség számos programot szervez határon innen és túl, többek között 
a magyar gyermekek magyar iskolába történő beiratkozását segítik. Két vagy három éve 
kaptak 50 eFt-os támogatást az önkormányzattól.  
 
Szász-Vadász Endre kiment.  
 
Szőke Zsófia: Javasolja, hogy először a gödi intézmények támogatásairól döntsön a bizottság, 
minden évben kapnak támogatást. Így, ha már a sajátjainkról gondoskodunk, akkor döntsünk 
a szövetségről. Az oktatási intézményekre, vagyis a két iskolára és a két óvoda támogatására 
gondol. Őket támogathatnánk 50-50-50-50 ezer forinttal, ezután dönthetünk erről a 
támogatásról is.  
 
Kis-Simon László: Javasolja a támogatást.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a bizottság az intézményeinket az általuk tartott 
rendezvényekre adja és akkor pontos számlákkal tudjuk a támogatást adni.  



 
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármesteri javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

30/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy a Németh L. és a Huzella Tivadar Általános Iskolák a Kastély és a Kincsem 
Óvodák számlákkal igazolt rendezvényeire adjon támogatást kb. 50 eFt összegben 
intézményenként.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester 
 
 

31/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 50.000,-Ft, 
azaz Ötvenezer forint támogatási összeget biztosít saját pénzügyi keretéből a Rákóczi 
Szövetség (képviseli: Dr. Halzl József elnök, székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1., 
számlaszám: 11705008-20488172.) részére, az általuk szervezett programokra.  
 
A támogatás fedezete: a KOSB 2015. évi kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester  
 
 
7. napirendi pont: Egyebek  
 

• Támogatási kérelem elbírálása (Magyar Testgyakorlók Köre – Rab Ábris) 
 
Kovacsik Tamás: Tehetséges fiatalemberről van szó, nehéz sorsú családban él. Jó sportoló és 
jó tanuló, de nem tudják fedezni az edzőtáborozás költségét. 50 eFt-ot szeretne kérni. Sikerült 
az egyesülettől is és más forrásból is hozzájárulást kapnia.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

32/2015.(IV.13.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága a 
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére (képviseli: Deutsch Péter ügyvezető 
elnök; adószáma: 19804651-2-42; bankszámlaszáma: 10201006-50103500) Rab Ábris 
számára a támogatási kérelemben foglaltak szerint 50.000,-Ft összegű támogatást állapít 
meg a 2015. évi felkészülés költségeire.   
 
 
 



Fedezete: 2015. évi költségvetésben a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
pénzügyi kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Szőke Zsófia: Egészségnapot szervez a Kincsem Óvoda  kb. 150 –es részvétellel. Ezen a 
rendezvényen mutatnának be egy olyan terméket, ami a gyermekek egészségét szolgálja. A 
levegővel kevert Parajdi sós készítményt alulról cirkuláltatja a gép és ezzel közel 50 %-kal 
csökkenthető a náthás gyermekek száma. A gép ára 200 eFt. A gép mobil, mind a 14 
csoportba vihetnék, és a levegő ezzel mindenhol fertőtleníthető lenne.  
 
Sipos Richárd: Az Osztrák – Magyar Zenekarról ad tájékoztatást.  
 
Kis-Simon László: Korábbi felvetése volt és a bizottság határozatot is hozott arról, hogy 
dolgozzák ki a hivatal a gödi intézményekben dolgozók jutalmazására vonatkozó javaslatot.  
Kérdése, hogy hol tart ez az ügy most? Lehet, hogy már az idei költségvetésnél is be lehetett 
volna tervezni. 
 
Szász-Vadász Endre visszajött. 
 
Sipos Richárd: A jegyző és a polgármester kapott a határozati kivonatból.  
 
Szőke Zsófia: Elismerést kapnak a nyugdíjba vonulók az államtól is. Egy emlékplakett vagy 
polgármesteri oklevél átadását javasolja.   
 
Kis-Simon László: A nyolc hónapos felmentési idő jár, ebből négyet le kell dolgozni, négyet 
nem. Ez nem jutalom, ez a törvényi előírás. 
 
Sipos Richárd bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök                  bizottsági tag 
        (jegyzőkönyv hitelesítő) 
  
 
 
 
 
 
 


