
 1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2015. február 2-i soron következő nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (5 tag jelen van) 
 
Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Elmondja, hogy Kovacsik Tamás és Lőrincz László tagok igazoltan vannak távol, 
jelezték távolmaradásukat. Egyebekben a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályától kapott levelet szeretné 
tárgyalni. Javasolja, hogy a bizottság a 8. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendben hozzászólásuk van. 
 
Kis-Simon László: A gödi intézményekben dolgozók nyugdíjba vonulásakor részesüljenek valamilyen 
elismerésben. Erről szeretne az Egyebek napirendben beszélni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1. Beszámoló a KOSB 2014. évi határozatairól és azok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök      
 

2. KOSB 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök        

 
3.    Intézményi Tanács önkormányzati delegáltjának megválasztása 
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                                                               
 
4.    Göd Városi Könyvtár fenntartói nyilatkozatának elfogadása 
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                                                            
 
5.   Kastély Központi Óvoda alapító okiratának módosítása 
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
6.   Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület elnökének bemutatkozása  
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
7.    Sportkoncepció alapelvei, GSE fejlesztési tervei  
       Előterjesztő: dr. Horváth László GSE elnök 
 
8.   Javaslattétel Kóczán Mór díjra (zárt ülés) (külön jegyzőkönyv)                 
        Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
9.   Egyebek: 

       - GSE Kajak-Kenu Szakosztály vezetőjének és a Dunai Vízisport Alapítvány elnökének   
         közös levele 
         Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
      - Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak elismerése 
        Előterjesztő: Kis-Simon László KOSB tagja 
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1. napirendi pont: Beszámoló a KOSB 2014. évi határozatairól és azok  
                              végrehajtásáról 

 
Sipos Richárd: Az előterjesztésben láthatóak a tavalyi év határozatai. Kérdezi a jelenlévő tagokat, 
hogy valakinek van-e ezzel kapcsolatban észrevétele. Nincs észrevétel, ezért felkéri a tagokat a 
szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

1/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága tudomásul veszi a 
bizottság 2014. évi határozatairól szóló tájékoztatót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
2. napirendi pont: A KOSB 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
Sipos Richárd: 2015. szeptember 30-ig kell a sportkoncepciót elfogadni az önkormányzatnak, ezért 
javasolja, hogy a bizottság szeptember 7-i ülésén tárgyalja. 
  
Jónásné Héder Hedvig: A GSE beszámolója a május 11-i ülésen szerepel, ha ez így marad, akkor 
módosítani kell az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendeletet, mert abban január 
szerepel a GSE beszámolási időpontként.  
 
Sipos Richárd: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokról és a bizottság 
munkatervéről. Felkéri továbbá az aljegyzőt az önkormányzat sportrendeletének módosítására, 
tekintettel az elhangzottakra.    
 
 A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

2/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az alábbiak szerint 
határozza meg a 2015. évi munkatervét: 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának 
2015. évi munkaterve 

 
 
2015. február 2. (hétfő) 16.00 órakor 
•   2015. évi munkaterv elfogadása 
•   Beszámoló a bizottság 2014. évi munkájáról  
•   Intézményi Tanács önkormányzati delegáltjainak megválasztása 
•   Javaslattétel a Kóczán Mór díjra (zárt ülés) 
 
 
2015. március 9. (hétfő) 16.00 órakor 

 
• Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2014. évi munkájáról 
• Tájékoztató a köznevelési intézményekről  
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• Kastély Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
 
 
2015. április 13. (hétfő) 16.00 órakor 
•  Beszámoló a Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 
 
 
2015. május 11. (hétfő) 16.00 órakor 
• GSE 2014. évi szakmai beszámolója 
• Kastély Óvoda intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 
 
2015. június 8. (hétfő) 16.00 órakor 
•  Javaslat a helyi kitüntető címekre (4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet alapján) 
 
           2015. július – augusztus – tanácskozási szünet 
 
2015. szeptember 7. (hétfő) 16.00 órakor 
• Beszámoló a Kincsem Óvoda 2014/2015-ös tanévéről 
• Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2014/2015-ös  tanévéről 
• Tájékoztatás a Búzaszem Ált. Isk. és AMI 2014/2015-ös  tanévéről 
• Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
            Ösztöndíj pályázaton 
• Göd Város Önkormányzatának sportkoncepciójára javaslat 
 
2015. október 5. (hétfő) 16.00 órakor 
•  Tájékoztatás a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola     
             2014/2015-ös tanévéről –(Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak  
             továbbtanulási adatairól) 
•  Tájékoztatás a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2014/2015-ös  
             tanévéről - (Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási  
             adatairól) 
•  Felhívás javaslattételre – Az „Év pedagógusa” a Művészetért, Kultúráért és  
             Nevelésért” és „Göd Város Alkotó- és  Előadóművésze” díjak 
 
 
2015. november 9. (hétfő) 16.00 órakor 
•  A 2014/2015-ös  Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)  
•  Városi ünnepségek tervezete 2016. évre 
 
 
2015. december 7. (hétfő) 16.00 órakor 
•  Az „Év pedagógusa” a Művészetért, Kultúráért és Nevelésért” és „Göd Város Alkotó-  
             és  Előadóművésze” díjak odaítélése (zárt ülés) 
 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd elnök 
 
 
 
 
3.napirendi pont: Intézményi tanács önkormányzati delegáltjának megválasztása  
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Sipos Richárd: A Huzella Tivadar és a Németh László általános iskolákba lehet delegálni az 
iskolákhoz intézményi tanács tagot. 
 
Bajkó Ildikó: Most már az Intézményi Tanács a törvényben, mint fogalom megjelent. Az 
önkormányzattól Kis-Simon Lászlót delegálták korábban, aki minden ülésen megjelent, eredményesen 
működtek az elmúlt időszak alatt, ezért szeretné, ha újra Ő lenne a delegált. 
 
Sipos Richárd: A Huzella iskolában Hlavács Judit korábbi képviselő volt. Szőke Zsófia bizottsági tag 
jelentkezett erre a tisztségre. Az elhangzottakra tekintettel javasolja, hogy a Németh L. Általános 
Iskolába Kis-Simon László bizottsági tagot, a Huzella Tivadar Ált. Iskolába pedig Szőke Zsófia 
bizottsági tagot javasolja. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzon a bizottság a jelöltekről és a 
jelöltek is jelezzék, hogy vállalják-e.  
 
Kis-Simon László: Az elmúlt időszakban Hlavács Judit a Huzella Iskola intézményi tanácsába volt 
delegálva, de a Németh László iskolába mindig állandó meghívottként vett részt az üléseken. Javasolja 
ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
Kis-Simon László bizottsági tagot javasolja a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 
Szőke Zsófia bizottsági tagot javasolja a Huzella Tivadar Általános és Két tanítási Nyelvű  Iskola 
Intézményi Tanácsába delegálni. 
 
A bizottság javasolja, hogy a delegáltak a másik intézmény intézményi tanács üléséin, mint 
állandó meghívottak is részt vegyenek.  
 
Felkéri a Képviselő-testületet az egyetértő döntés meghozatalára. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4. napirendi pont: Göd Városi Könyvtár fenntartói nyilatkozatának elfogadása 
 
Szabóné Hegyi Valéria: A fenntartói nyilatkozat megtételéről a 120/2014.(IV.8.) sz. Kormányrendelet 
kötelezi az érintetteket, a Nyilvános Könyvtári Jegyzékbe való bekerüléshez. A minisztériumi 
szakértők kérték a fenntartói nyilatkozatot, azoknál is, akik már fent vannak a jegyzékben. A 
nyilatkozat tartalmazza, hogy a könyvtár az 1977. évi CXL. Törvény 54. és 55. szakaszaiban 
foglaltaknak megfelel, az alapkövetelményeknek megfelel és valamennyi alapfeladatát ellátja. 
Felsorolja a nyilatkozatban foglaltakat. A helyi esélyegyenlőségi tervvel összhangban dolgozták ki.  
 
Lenkei György: Javasolja kiegészíteni az Esélyegyenlőségi Tervet ezzel. Ebbe lehetne beépíteni. 
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy a fogyatékkal rendelkezők a fiókkönyvtárban igényelhetnek 
minden könyvet, mert a központi könyvtárból áthozzák, tehát nincsenek kizárva ezek az olvasók, akik 
csak a fiókkönyvtárba tudnak ellátogatni. Ezt javasolja betenni a nyilatkozatba. 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Már magában foglalja ezt, ezért nem szükséges a kiegészítés. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a Göd Városi Könyvtár fenntartói nyilatkozatának 
elfogadását.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 

 
5. napirendi pont: Kastély Központi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Nagy Atilla: Tulajdonképpen a módosítás egy mondattal elintézhető lesz, ami arról szól, hogy a 
korábban ellátott, vagy már az intézménybe járó és időközben SNI-s ellátást igénylő gyermek részére 
biztosítja az óvoda a megfelelő foglalkozást, de egyébként olyan gyermeket az óvoda nem vesz fel, aki 
már SNI-s papírral rendelkezik. Az alapító okirat módosítás szeptember elsején léptethető hatályba. 
Ilyen korán nem szoktuk az intézményi alapító okiratokat módosítani, csak április-május környékén. 
Ezért nem tartja most fontosnak a módosítás megtételét.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy most szavazza meg a KOSB, majd átvezetik, ha nincs egyéb 
változás, de most szavazhat róla a bizottság és a májusi testületi ülésre terjesszék elő.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

5/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága dönt arról, hogy a 
Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 2015. májusi ülésén tárgyalja. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület elnökének bemutatkozása 
  
Sipos Richárd: Bemutatja Olajos Györgyöt, aki a gödi székhelyű egyesületről tud egy tájékoztatást, 
bemutatást adni.  
 
Olajos György: Felsőgödre 2000. októberében költöztek a családjával. Fagott-művész a 
zeneakadémián tanít. Az Osztrák-Magyar Hayd Zenekar 1987–ben Fisher Ádám vezetésével alakult. 
Ő a vasfüggöny felbontása előtt szerette volna az osztrák és magyar zenekarokat összehozni. A 
zenekar vezető muzsikusokból, a Bécsi Filharmónikusok és a Nemzeti Filharmónia zenekar egyes 
tagjaiból állt össze. A világ legnagyobb hangversenytermeiben lépnek fel. 2011-ben megváltozott az 
előadó-művészetről szóló törvény, minden zenekart a II-es támogatási rendszerbe sorolták, e szerint 
pályázhatnak. Minden év március közepén van a pályázatnak a benyújtási határideje a magyarországi 
programokra. 50 – 50 %-os a magyar-osztrák részvétel, kb. 50 fős a zenekar. Évente 3-4 
magyarországi programot tudnak megvalósítani. Közhasznú egyesületi formában működnek, gödi 
székhellyel. Ha nem állami, hanem magántámogatást kapnak, akkor nem kell jegyet árulniuk, a 
programok ingyenesek lehetnek. Az NKA támogatásán felül szeretnének támogatást egy koncertre, az 
év végén. Az osztrák tagoknak fizetik az utazási és szállás költségeket a hazaiak, viszont a 
magyaroknak ezért jegyárat kell produkálni, vagy támogatáshoz jutni. Arra gondolt, hogy egy előzetes 
programterv alapján lehetne egy karácsonyi koncertet adni, ami a lakosság részére ingyenes lenne. 
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Sipos Richárd: A helyszín, ami kérdéses. Akár egy 2 mFt-ot érő produkció jöhetne Gödre, ha sikerülne 
a támogatásban megállapodni.  
 
Dr. Szinay József: Az év második feléről beszélünk, akkor lehetne az augusztus 20-i ünnepségek 
keretében is megrendezni.  
 
Olajos György: 1500 ember előtt léptek fel a Művészetek Palotájában. Itt Gödön egy 250-300 fő 
befogadására alkalmas templomra gondoltak.  
 
Dr. Pintér György: Az alsógödi templomot javasolja a tágas szentély területe miatt.  
 
Olajos György: A zenekar egy része ifjúsági koncertet ad márciusban a Németh László  
sportcsarnokban.  
 
Sipos Richárd: Jelenleg a város költségvetése készül, a pénzügyi támogatásra márciusban fogunk tudni 
visszatérni, addig a helyszínt is egyeztetni tudjuk.  
 
Kis-Simon László: Egyszeri, vagy többszöri előadásról van szó? 
 
Olajos György: Ez megállapodás kérdése. 3 éves közszolgáltatatási szerződést is lehetne kötni.    
 
Sipos Richárd: A város betervezhetné a költségvetésbe, ha konkrét támogatási összeget tudunk.  
 
Olajos György: 200-300 e Ft-os támogatási összegre gondoltak. A jegybevétellel a muzsikusok 
propaganda anyagának előállítását támogatnák az utazási és szállás költségeket az osztrákok fedezik. 
Az elszámolási kötelezettség is számlák alapján történik, ezzel tisztában vannak.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elvi hozzájárulását 
adja az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület Gödön megvalósítandó produkciójának 
támogatásához. 
A bizottság felkéri dr. Pintér György alpolgármestert és Sipos Richárd KOSB elnököt, hogy 
2015. áprilisáig tájékoztassa a bizottságot a tervezett koncertről.  
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester 
 
Sipos Richárd: Olajos Györgynek megköszöni a bemutatkozást.  
 
 
7. napirendi pont: Sportkoncepció alapelvei, GSE fejlesztési tervei 
 
Sipos Richárd: Tájékoztatja a Gödi Sportegyesület elnökét, hogy az általa elküldött előterjesztést, ami 
a zárt ülés anyagát képezi, nem került kiosztásra még.  
 
Dr. Szinay József: Kérdése az egyesület elnökéhez, hogy a zárt ülés anyagát milyen titulusban teszi 
meg. 
 
Dr. Horváth László: Mint a GSE elnöke. Nem szeretné, ha az önkormányzat nem egészében vizsgálná 
a leírt anyagot, és a megvalósításról félév elteltével adna választ, vagy a koncepció csak egy részét 
támogatják. Így nem kíván együttműködni. A sportkoncepció alapjának az elveit fogalmazza meg.  
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Sipos Richárd: A bizottság munkatervébe bevettük, hogy a konkrét sportkoncepciót 2015. szept. 30-ig 
elfogadja el a testület. Kérdése az alpolgármesterhez, hogy tervezik sporttal foglalkozó referens 
foglalkoztatását?  
 
Dr. Pintér György: A kollegák ellátják a feladatokat, egyelőre nincs szó erről.  
 
Dr. Horváth László: A beadványában tömör megfogalmazást alkalmazott. A bizottság szerepének meg 
kell változni a korábbi bizottsági munkához képest. A sportéletben önállóan részt vevő bizottsági 
munkára számít. A bizottság folyamatában kialakítja a sportéletet Gödön, Ő városi és nem városi 
irányítású sportéletet tart nyilván. A bizottságnak várhatóan ennek az élére kell állnia, és havonta 
ismétlődően visszatérni a működési tapasztalatokra.  
 
Sipos Richárd: Technikailag hogyan képzeli el? 
 
Dr. Horváth László: A testület felé irányuló elvárása az, hogy az ötletszerű fejlesztéseket javasolja 
elkerülni és a politikai elvárások miatti döntések meghozatalát is. A sportélet több területén részt vesz, 
mint szülő, mint GSE elnök, mint szervező. A jól működő sportéletre és a jól megszervezett 
eseményekre van szükség, ez a tervezett beruházás megvalósításától számított harmadik évben már 
nemcsak a hírnevet, hanem bevételt is hozhat a városnak. Ki kell választani azt, ami a város számára 
fontos, a városi sportrendszer gazdája a sportbizottság kell, hogy legyen. Ha az általa megfogalmazott 
koncepció elfogadható, akkor 3-4 olyan szakembert hoz ide dolgozni ingyen, akik Göd érdekében 
teljesítik majd ezt a feladatot. A bizottság felvállalja, hogy e mögé a 3-4 ember mögé odaáll, és az 
értékeket megvédik és a környezettel összehangolt sportéletet megszervezik. Ekkor már a civileket is 
be lehet vonni. A bizottság eddigi hozzáállása nem ezt támogatta. A gödi sportélet csak így fejlődhet. 
Kérdés, hogy ki az, aki a bizottságból vállalná ezeket a feladatokat.  
 
Simon Tamás: A bizottsági munkáról tapasztalatai vannak, mivel két bizottságban is közreműködik. 
Kiemelten fontosnak tartja a napi mozgást a gyermekek és felnőttek részéről egyaránt. A koncepcióval 
érdemes foglalkozni. Sajnos a saját ideje elég szűkös, de a véleményezésben szívesen részt vesz. A 
pénzügyi kérdésre rátérve az egyik a gazdasági kérdés, amibe nem tartozik az erkölcsi, nevelési 
kérdés, a másik fele, hogy mi ennek a szociális hatása, de mindezt a költségvetés témájában 
önfenntartóvá tenni, gondol itt például egy sportcsarnok üzemeltetésére, ez több éves program.    
 
D. Horváth László: A koncepcióban arra is gondol, hogy a szülők, ismerősök a gyermekeik 
sportoltatásán kívül jussanak olyan sportlehetőséghez, amit kihasználhatnak, és ezért fizetnek.  
A sportkoncepciónál nem kért költségvetési támogatást. A rendszer kiépítésére gondol és ha a városi 
kommunikáció megfelelő, akkor ki lehet gazdálkodni a pénzügyi forrásokat.  
 
Sipos Richárd: 3 opciót javasolt sportcsarnok építésére dr. Horváth László. A pénzügyi forrás, ami 
gondot jelent. Az egyik opció a sportcsarnoknál a 30 %-os önrész megjelölése. Támogatná a 
sportcsarnok létesítését, de kérdés, hogy ki finanszírozza. 
 
Dr. Horváth László: Kb. 1000 ember megy el hetente Gödről sportolni, mert nincs terembérlési 
lehetőség, és ez csak a focira van vetítve.  
 
Sipos Richárd: Az előterjesztésben az szerepel, hogy „magántőke bevonásával”, ez mit jelent? 
 
Dr. Horváth László: Ő tudná, hogy tervezzen, már 5 éve hogyan csinálta volna. Célozza a beadványa a 
koncepció létrehozását és a konkrét tervezést, kérdéses még a fedezet. A 100 mFt-os önrész a két 
szintes csarnok létesítésének feltétele lenne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért azzal, hogy jó lenne egy igazi sportcsarnok a városnak. A meglévők 
nem valódiak, hanem tornatermek. A beadványban szereplő területek megjelölésére tér vissza. A 
Búzaszem iskolánál egy egész lapos terület található, de a nagy csarnok nem férne el. A „Sport 
terasszal” szembeni területnél árvízkor probléma van, másrészt ez állami terület. A Kék-Duna Hotel 
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nem önkormányzati terület, a Huzella iskolánál meg nincs hely a megépítésre. A legmegfelelőbb hely 
a Rákóczi úti sportpályánál lenne.  
 
Dr. Horváth László: A strandnál lévő területről miért nem beszélünk? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az a terület az ökológiai hálózat része. Ebből ki kellene venni. Az Országos 
Területrendezési Tervben és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében található, 
amelyeket módosítani kellene ehhez. A hálózatból való kivétellel folyamatosan próbálkozunk. A 
teniszpályáknál az egyeztetések megtörténtek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. A stranddal szemben 
lévő másik területrész, lápos terület. A legmegfelelőbb a Rákóczi úton lévő terület lenne, de rengeteg 
parkolót igényel egy sportcsarnok. 
 
Kis-Simon László: Az előterjesztéssel nagyrészt egyetért, a sportkoncepióval kapcsolatban egyetlen 
kifogása van. Az alsógödi pályán korábban felépített öltözők félkész állapotakor említette a GSE 
elnöke, hogy a tervekben szerepel a szabványos versenyuszoda, ahol télen is az edzéseket meg tudják 
tartani a sportolók, ezt mindennél fontosabbnak tartja a város számára. A környező településekhez 
képest jó adottságai vannak Gödnek, mert a városnak van két csarnoka, tornaterme, ez viszonylag 
működik, de a téli edzési lehetőség nem megoldott sem a felnőtteknél, sem a gyermekeknél. A 
melegvízű medence felé egy fóliasátor felhúzását sem tudtuk elérni.  
 
Dr. Horváth László: A terv a sima medencére két éve készen van, a fedettre nincs terv.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Építési engedély kell, ezt áprilisig esélytelen megkapni. 
 
Dr. Horváth László: Nem tudja a város elkerülni a csarnoképítést. Nem lenne elhibázott lépés egy 
olcsóbb hitel felvétele.   
 
Dr. Szinay József: A sportcsarnok hasznosításával kapcsolatban elmondja, hogy a TESZ 
költségvetésében a két csarnok veszteséggel van tervezve, ami kb. 4 mFt.  
 
D. Horváth László: Ez így is lesz addig, amíg egy iskolával működik együtt. A fejlesztés során egy 
multifunkcionális csarnok megépítésére gondolt, amire szervezni lehet a különféle rendezvényeket. 
Ennek az órai bevétele lehet akár 60 ezer forint is. Ismerteti a TAO támogatás lényegét, ami az, hogy 
sportcélokra lehet fordítani a vállalkozások által befizetendő adó egy részét. Tavaly Ő 60 mFt-ot 
szedett össze két hét alatt, felvetése, hogy 300 mFt-ot is össze lehetne szedni megfelelő szervezéssel, 
kapcsolati rendszerrel és a bizottsági munkával.  
 
Szőke Zsófia: Ellentétesek az információk, most hallja először ezt a támogatási lehetőséget, ezért erről 
most így felelősséggel szavazni nem tud.  
 
Dr. Pintér György: A koncepcióról és a Sportcsarnok helyéről most dönteni nem lehet. Jelenleg most 
csak a koncepciót láthatjuk, viszont már annak egy részletéről beszélünk konkrétan, hogy melyik 
helyszínt válasszuk a megépítésre. Az hangzott el, hogy a működtetés  harmadik évtől teljesen 
nyereséges. 
Dr. Horváth László: Igen, ha leválik tőle az iskola.  
 
Dr. Pintér György: Ezt akkor a magántőke is megvalósíthatja. 
 
Dr. Horváth László: Nem a magántőkének a feladata a megvalósítás. 
 
Dr. Pintér György: Amíg a fenntartással kapcsolatos számokat nem ismerjük, addig nem tudunk 
érdemben erről tárgyalni, kérdés, hogy a tényleges fenntartási költség kitermelődik-e. Fontos az 
amortizáció kérdése is, ami eddig rendszeresen kimaradt a tervezésnél. 
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Dr. Horváth László: A benyújtott előterjesztésére egy elvi támogatás kell, hogy támogatja-e a 2015-
2016-os évben a sportcsarnok létesítését a bizottság. Ennek a konkrét kidolgozása már  a hivatal 
feladata.  
 
Dr. Szinay József: A koncepció helyett egy prekoncepciós állapot van, jelenleg állást kell foglalni 
abban, hogy csak sport vagy kultúra támogatás, vagy csak sportcsarnok létesítés. Javasolja, hogy két 
hét múlva legyen egy újabb ülés arról, ahol döntenek melyik legyen az az út, amelyiken elinduljunk és 
addig a megfelelő információkat is be lehet szerezni.  
 
Dr. Horváth László: 2015. április elsején kell az elvi építési engedélyt és a TAO-t benyújtani. Ezért a 
javasolt két hét soknak bizonyul. Az idő a támogatás összeszedése szempontjából kevés.  
 
Simon Tamás: Mi lenne a prioritás? 
 
Dr. Szinay József: A bizottság most nincs döntési helyzetben. 
 
Dr. Horváth László: Lehetne egy rövid távú és egy hosszú távú prioritás. Erről lehetne dönteni most, 
hogy mi legyen az irányvonal.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az április 1-i határidőt figyelembevéve realitása leginkább a medence-
építésnek van, feltéve, ha nem jártak le az ezzel kapcsolatos tervek. A sportcsarnokra eddig a 
határidőig nem tudunk terveket biztosítani.  
 
Dr. Horváth László: A tervek költsége kb. 6-8 mFt lenne és kb. májusig van idő a becsatolásra, 
várható a társhatóság kijelölése is.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a társhatósági kijelölés részleteit.  
 
Dr. Szinay József: A hivatal képes lenne a számításokat elvégezni a helyszínre és az üzemeltetési 
költségekre. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt a tervek és számítások megtételére és még a 
februári testületi ülés előtt ezekről tájékoztatni. Javasolja Popele Julianna, Mucsi László, Rataj András 
közreműködését ez ügyben. 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

7/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a címzetes 
főjegyzőt és a polgármestert, hogy a bizottság 2015. február 16-i rendkívüli ülésére a TAO 
támogatás keretében megvalósítandó sportfejlesztési célokra – fedett medence, sportcsarnok, két 
db műfüves labdarúgópálya – kialakításával kapcsolatban készítsenek előzetes megvalósítási 
koncepciót, együttműködve dr. Horváth László GSE elnökkel. 
 
Határid ő: 2015. február 16. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
              Markó József polgármester 
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8. napirendi pont: Egyebek  
 

• GSE Kajak-Kenu Szakosztály vezetőjének és a Dunai Vízisport Alapítvány elnökének közös 
levele 

 
Sipos Richárd: A levél tájékoztatást ad a szakosztály eddig elért eredményeiről, programjairól, 
továbbá egy kérést tartalmaz, miszerint a bizottsági elnök a levelükben leírt szándékaikat ismertesse az 
iskolák vezetőivel, ezáltal is növelve a sport iránti érdeklődést.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

8/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa az iskolák igazgatóit a Kajak-Kenu Szakosztály programjairól, a 
szakosztály népszerűsítése érdekében. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
 

• Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak elismerése 
 
Kis-Simon László: Méltatlannak érzi, hogy akik évekig a gödi intézményekben dolgoztak, 
nyugdíjbavonuláskor nem kapnak semmilyen elismerést. Sok esetben hosszú évekig dolgoznak, 
generációk nőnek fel a kezeik között és nincs megfelelő méltánylás.  
 
Szőke Zsófia: Akik nyugállományba vonulnak kapják az un. „jubileumi jutalmat”, mely igen nagy 
összeg. Ezen felül búcsúztatókat is tartanak, de van aki erre nem tart igényt. Javasolja, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, akkor ezek a dolgozók az 1 havi munkabérüket megkaphassák.  
 
Kis-Simon László: Nem a törvény által megszabott pénzekre gondol, ami a nyugdíjbavonulással jár, 
hanem az egyéni elismerésre. A költségvetésben bruttó 500 eFt-ot be lehetne erre a célra tervezni és 
cikket, interjút megjelentetni a Gödi Körképben róluk.  
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

9/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a címzetes 
főjegyzőt és az alpolgármestert, hogy vizsgálják meg a gödi intézményekből nyugdíjbavonuló 
közalkalmazottak jutalmazásának lehetőségét és módját. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
              dr. Pintér György alpolgármester 
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• Visszatérés az előzőekben tárgyalt sportkoncepcióra   

 
Dr. Horváth László: Kéri a bizottságot, hogy hozzon határozatot a beadványában szereplő 
sportkoncepcióról. 
 
Simon Tamás: A globális célról, a sportkoncepció alapjáról a városi elképzelésnek meg kell lenni. 
Mielőtt a GSE elnöke ezt kidolgozná, erre tegyenek javaslatot. 
 
Dr. Horváth László: Most itt azt szeretné, ha a bizottság arról döntene, hogy mit szeretne és nem a 
felsőbb szintű döntésre várna, majd ezt követően hozna döntést. Ennek tudatában kéri a koncepció 
kidolgozását.  
 
Sipos Richárd: Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

10/2015.(II.02.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri Dr. 
Horváth László GSE elnököt a sportkoncepció kidolgozására az előterjesztésében foglalt 
alapelvek szerint, a bizottság tagjaival való folyamatos egyeztetés mellett. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, Dr. Horváth László GSE elnök 
 
Sipos Richárd: Felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a bizottsági tagoknak ossza ki Dr. Horváth László 
zárt ülésre készített előterjesztését, amit a bizottság a következő ülésén tárgyal majd.  
Dr. Horváth László hozzájárul ahhoz, illetve kéri, hogy a bizottság tagjainak kiosztásra kerüljön a 
2015. január 29-én kelt beadványa, melynek első bekezdésében jelöli, hogy az tartalmában üzleti titkot 
tartalmaz, értékes üzleti modell. 
 
A KOSB elnök a nyílt ülést bezárja.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal döntöttek arról, hogy a meghívó szerinti 8. 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök                  bizottsági tag 
 

 


