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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2015. március 9-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (6 tag jelen van, Szőke Zsófia tag nem jelezte távolmaradását) 
 
Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Elmondja, hogy dr. Pintér György alpolgármester kérésére a 3. sz. napirendi pontot az 
5. sz. napirend után tárgyalják. Később került kiküldésre – adminisztrációs hiba miatt – a JAMH 2015. 
évi munkaterve, ezt javasolja az első napirendi pontnál tárgyalni. 
Az Egyebek napirendi ponthoz kiküldésre került az óvodai jelentkezési időpont meghatározása. 
 
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendben hozzászólásuk van. 
 
Kovacsik Tamás: A támogatási kérelmeknél szeretne javaslatot tenni. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok tárgyalását és 
a fenti javaslatokat.: 
 
NAPIRENDI PONTOK:  
 
1. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök                                  
 
2. Kastély Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 

Előterjesztő:  dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
3.    Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet felülvizsgálata 
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök          
                                                                 
4.   Javaslattétel települési értéktár létrehozására 
       Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök       
 
5.    Támogatási kérelmek elbírálása 
       Előterjesztő:   dr. Nagy Atilla aljegyző                                                      
 
6.   Alpolgármesteri tájékoztató 
      Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester              
  
7. Egyebek: 
    - Óvodai jelentkezési időpont meghatározása  
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2014. évi munkájáról 
                             József Attila Művelődési Ház 2015. évi munkaterve  

 
Kis-Simon László: Hosszú évek óta követi nyomon az intézmény munkáját és a 
beszámolókat. Jó döntés volt Szabó Imrénét anno az intézmény élére választani. Az egyik 
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észrevétele a beszámolóban a létszámadatokra vonatkozik. Nyolcezer fővel nőtt az intézmény 
látogatóinak száma egy év alatt, az eddigi években látható a grafikus ábrázoláson, hogy 
folyamatosan felfelé ívelő volt a látogatók száma. A másik, amit meg kell említeni, hogy a 
JAMH-ban mindig valamilyen program, előadás van, ami változatos, és ahol minden 
korosztály megtalálja a megfelelő szórakozást. Korábbiakban kérése volt, hogy legyenek 
olyan programok, ami kuriózumnak számít. Ez teljesült például a Néptánc-találkozóval, ami 
kb. 400 főt mozgat meg, és nagyon színvonalas, jó rendezvény. Fontos még megemlíteni, 
hogy állandóan pályáznak. Egy másik pozitívum a hagyományteremtés, tervezetten választják 
ki a programokat, tökéletes a koordinálás. A tűzoltószertárral végzett munkák is igen 
dicséretesek. Fontos megemlíteni még a civil szervezetekkel kapcsolatos összehangolt munkát 
is. A beszámolóhoz gratulál. 
 
Kovacsik Tamás: Tiszteletreméltó, mélyen kimerítő anyagot láthatunk. A beszámoló világos, 
egyértelmű, jól áttekinthető.  
 
Sipos Richárd: Gratulál az elmúlt sikeres évhez, melyet a kiugró látogatószám mutat.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámolóról és a munkatervről. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a 
József Attila Művelődési Ház 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a József 
Attila M űvelődési Ház 2015. évi munkatervét. 
 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
Határid ő: 2015. december 31. 
 
 
2. napirendi pont: Kastély Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
 
Dr. Nagy Atilla: Kötelező alakisággal írtuk elő, minden fontos tartalmi és formai elemet 
tartalmaz a kiírásunk. A határidőket kell még beírni, de ezek a döntésektől függenek.  
 
Szőke Zsófia tag megérkezett. 
 
Simon Tamás: A pályázat elbírálásának ideje mikorra várható? 
 
Dr. Nagy Atilla: Ez még kérdéses, valószínűleg a júniusi Képviselő-testületi ülés tárgyalja 
majd az elbírálást. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kastély Központi Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére a jelen határozat mellékletét 
képező pályázati kiírást fogadja el. 
 
(melléklet: pályázati kiírás) 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
3. napirendi pont:  Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet 
felülvizsgálata  

 
Sipos Richárd: A rendelet sok módosítást igényel, több dologban felülvizsgálatra szorul. A 
határozati javaslat arról szól, hogy az aljegyzőt felkérnénk a módosítások átvezetésére. Erről 
szól a határozati javaslat. Több dolgot felírt, de ezt most mind nem javasolja átnézni, csak 
majd a konkrét javaslattételeknél. 
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy a sportelőirányzat 20 %-ról való döntés maradjon 
bizottsági hatáskörben. Ez kb. 4-5 mFt feletti döntésről szól. A másik észrevétele, hogy a GSE 
szeptember 30-ig sportkoncepciót készít, ezt tartalmazza a 8. paragrafus, javasolja, hogy ez is 
maradjon benne a szövegezésben.  
 
Lenkei György: Ő is tagja a GSE vezetőségének, mert az egyik szakosztály elnöke. Javasolja, 
hogy a bizottság gondolja át a 20 %-ról való döntési jogot, mert jellemző a szakosztályok 
harca, véleménye szerint ezt a GSE elnökével kellene egyeztetni.  
 
Dr. Nagy Atilla: Nem csak a GSE  20 mFt-os támogatási összegéről van szó, dönteni kell még 
a Belépés Családostul programsorozat támogatásáról is. A KOSB a javaslataival már most is 
20 % körüli támogatási összegekről dönt.  
 
Kis-Simon László: Évek óta az a kérése a bizottságnak, hogy a nagyobb rendezvényeknél, 
amik évről évre várhatók, kerüljenek betervezésre a költségvetésbe.   
 
Simon Tamás: A 20 %-os részt javasolja csökkenteni. A szakmai szervezet legyen az, aki 
dönt majd a támogatási összegekről. 
 
Dr. Pintér György: A rendelet módosítását több ok miatt is el kell végezni. A korábbi rendelet 
még az iskolai sportolást is tartalmazza, ez már nem így van, mert az iskolák fenntartója 
változott. A Civil alap elsősorban a civil támogatásokat veszi célpontban. A rendelet 
módosításában szívesen részt vesz. A bizonyos 20 %-ban már a 2 mFt-os külön soron 
betervezett ún. „Sportszakosztályok támogatása” költségvetési sor is benne van. 
 
Kovacsik Tamás: Ez az említett 2 mFt-os keretösszeg olyan egyesületekre vonatkozik, akik 
nem tartoznak a GSE-hez, mint például a GDSE? 
 
Dr. Pintér György: Igen, több ilyen egyesület is van. 
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Szőke Zsófia: A rendelet tartalmi részében javasolja, hogy a helyi szervezetek 
kapcsolattartásának módját és formáját rögzítsék.   
 
Dr. Pintér György: Ha tartalmi és szöveges javaslat van, akkor 15 napon belül meg lehetne 
küldeni az aljegyzőnek, vagy a bizottsági elnöknek és akkor beépítésre kerülhet, akár a 
konkrét szöveges javaslat is. Javasolja, hogy március 23-án 16 óráig lehessen megküldeni a 
sportrendeletről szóló javaslatokat.   
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
19/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri az 
aljegyzőt, hogy az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység 
támogatásáról szóló rendelet-tervezetet készítse el a bizottság soron következő ülésére. 
A rendelet módosításához a javaslatokat 2015. március 23-án, 16 óráig lehet írásban 
leadni az aljegyzőnek és a bizottság elnökének. 
 
Határid ő: 2015. március 23.  
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
4. napirendi pont: Javaslattétel települési értéktár létrehozására 
 
Sipos Richárd: A Képviselő-testületnek joga van települési értéktár létrehozására, erre 
megbízhat intézményt, vagy bizottságot is. Javasolta az előterjesztésében, hogy a bizottság 
felkéri a testületet, hogy ez a jog legyen a KOSB-é. Az értékek népszerűsítése a cél, amit a 
megyei értéktárba lehetne bejuttatni.  
 
Szőke Zsófia: Nagy lehetőség van a kezdeményezésben, az interneten talált 16 linket erről. 
 
Sipos Richárd: A megvalósításhoz a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges, ha ez meg 
lesz, akkor áprilisban már el lehet kezdeni a munkát.  
 
Simon Tamás: Mit jelent a gyakorlatban, van-e költségvonzata? 
 
Sipos Richárd: Költsége nincs. Az idei évben az értékek népszerűsítésére 10 mFt-ot 
különítettek el a megyénél. Ha létrehozzuk a települési értéktárat, onnan tudnának bekerülni a 
megyei értéktárba a helyi értékeink is. A megyei 10 mFt-ból akár már idén is népszerűsítésre 
kerülhetnének a helyi értékek. 
 
Kis-Simon László:A Kincsem istálló is bekerülhetne, így a megyére, sőt az országosra is, 
mert nagy eséllyel lehetne így a pályázatoknál szerepeltetni. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az első határozati javaslatról.  
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A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

20/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a 
Képviselő-testületet, hogy bízza meg a települési értéktár létrehozásával.  
 
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
5. napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása 
 

• Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatási kérelme 
 
Sipos Richárd: Tudomása van arról, hogy ez már egy leszorított összeg,  
 
Kovács Gabriella: Az egyik rész-elemről lemondtak, ezért a költségeket is le tudták 
csökkenteni. A nevezési díjakat is úgy alakították, hogy anyagi okok miatt egy gyerek se 
maradjon távol a versenytől. 
 
Dr. Pintér György: Javasolja elfogadni a támogatást, és mivel alapítványról van szó, ezért 
Képviselő-testületi döntést is igényel.  
 
Lenkei György: Saját tapasztalata, hogy nagyon magas színvonalú műsort láthatnak a nézők. 
 
Dr. Pintér György: Intézményfinanszírozásként javasolja ezt az összeget átadni, akkor nem 
kell felesleges papírokat készíteni. 
 
Sipos Richárd: Felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról az elhangzott 
módosító javaslattal. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága a 
Gödi Művészetoktatásáért Alapítvány részére (képviseli: Gecséné Szitha Márta; 
adószáma: 18621525-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-50526769-66751007)  150.000,-
Ft összegű támogatást nyújt, a IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny megrendezésére. 
 
Fedezete: KOSB 2015. évi költségvetési kerete 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
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• Nyelv és Tehetség Iskola Alapítvány támogatási kérelme 
 
Sipos Richárd: A Huzella Általános Iskola tánc csapatának mikroport vásárlására szeretnének 
igényelni 60.000,-Ft-ot a bizottsági keretből. A mikroport teljes ára 120.000,-Ft, de a Civil 
Alap a másik 50 %-ot vállalta támogatni. A vásárlás a JAMH részére történne intézményi 
finanszírozással, a mikroport a művelődési ház tulajdona lenne és a tánc-csoport használná.  
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága a 
József Attila Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként - Mikroport 
vásárlására –  60.000,- Ft összeget biztosít.   
 
Fedezete: KOSB 2015. évi KOSB keret 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
 
 

-  Göd Városi Könyvtár támogatási kérelme  
 
Szabóné Hegyi Valéria: Költészet napi koncertet szerveznének. A budapesti Gönczöl-szekér 
egyesületet szeretnék meghívni. Kilenc hangszert hoznának, ezért sok technikai eszközt 
hoznak, de erre a művelődési háznak nincs hangtechnikai háttere. Külön szervezetet kell 
felkérniük a hangtechnika biztosításához.  
 
Dr. Pintér György: A közvetlen önkormányzati finanszírozásra is lenne mód. Két lehetőség 
van: az egyik, hogy az önkormányzat fizeti ki a számlákat, vagy intézményfinanszírozásban 
az utófinanszírozást választják. 
 
Szabóné Hegyi Valéria: Egyeztet majd erről. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

23/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága a  
Göd Városi Könyvtár részére, rendezvényük megszervezéséhez 135.000,-Ft összegű 
támogatást nyújt intézményfinanszírozással a költészet napi koncert megrendezéséhez.  
 
Fedezete: 2015. évi KOSB keret 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
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Sipos Richárd: Ennél a napirendnél szeretne Kovacsik Tamás képviselő javaslatot tenni. 
 
Kovacsik Tamás: Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a bizottság pénzügyi kerete megoszlott 
50-50 %-ban a sport és kulturális terület támogatására. Javasolja, hogy ezen kereten belül 
legyen egy olyan támogatási alap, vagy keretösszeg, amit a bizottság az egyéni igények 
kielégítésére használ fel, mert sok kitűnő tehetség van akár a sportolóknál, akár a kulturális 
területen, akik egyéni karriert szeretnének csinálni. Nem mindenkire, hanem a kiemelkedő 
esetekre gondol. Javasolja  a két területből 300 – 300 eFt-ot erre elkülöníteni.  
 
Szőke Zsófia: Támogatja azokat a sportolókat, akik tehetségesek, de nem választaná ketté a 
bizottsági pénzt. 
 
Lenkei György: A Szociális Bizottságnál sem határozzák meg, hogy mennyi menjen 
egészségügyi területre, vagy más egyébre. 
 
Simon Tamás: A rászoruló családok vennék nyilván igénybe ezt a lehetőséget, de valamilyen 
feltételrendszerhez kellene kötni, hogy kik kapjanak támogatást. Ez a feltétel szociális jellegű 
is lehet.  
 
Dr. Horváth László: A keretek már a sportkoncepciónál is eldőltek és meg lettek határozva.  
Előre erre kötelezettséget vállalni nem lehet. A koncepció megléte a fontos. A korábbi 
időszakban is ez volt a legkritikusabb kérdés. Egyéni sportoló szinte nincs, mert mindenki 
tartozik egy egyesülethez, ahol sportol. A célok meg vannak határozva, ehhez képest kell a 
támogatásokat igazítani. Ha most a bizottság elkötelezi magát, az meghatározza a 
sportkoncepciót is. 
 
Kovacsik Tamás: Ez nem hiszi, hogy a sportkoncepciót gátolná. Ez egy olyan segítség lenne 
bizonyos esetekben, amire már tud is példát, hogy ezen múlik az, hogy valaki el tud-e menni 
edzőtáborba, vagy versenyre. Ez befolyásolhatja a versenyző jövőjét.   
 
Simon Tamás: Feltételrendszer meghatározása lenne a fontos.  
 
Kis-Simon László: A városi rendezvények szervezésénél támogatást kellene nyújtani ezt 
mondta az előbb a GSE elnöke. Akkor mindenképp szükséges lenne elkülöníteni a kereteket. 
Mennyire lenne szükség, amit a városi rendezvényekre adjon a bizottság? Ha erről tudnánk 
pontos adatot, akkor már lehetne kereteket alkotni.  
 
Szőke Zsófia: Előre meghatározni pénzeket nem lehet.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy az egyéni támogatási kérelmek mikor kerülnek elbírálásra, 
ha már a szabályos formában leadták?  
 
Dr. Pintér György: A téma jogosan merül fel. Kérdés, hogy a sporttal foglalkozó bizottság mit 
tart fontosnak, mire javasol forrást biztosítani.  
 
Simon Tamás: Javasolja akár a szociális helyzetet is figyelembevéve feltételrendszer 
kidolgozását.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az államháztartáson kívüli támogatásról van civil rendelet. A novemberi 
beadású kérelmek arra várnak, hogy a költségvetés megszülessen. Ez valóban hosszú idő. 
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Alaki pótlásokra felhívták a kérelmezőket. A beérkezett igények alapján tudnak tervezni a 
költségvetésben. Egy-két hete jutottak oda, hogy a támogatási szerződéseket szortírozzák, 
ezután dől el, hogy melyik keretből adják meg a támogatási összegeket. Az önkormányzat 
erre hivatott szerve, az alpolgármester szignálja, ezt követően a Civil Tanács átnézi és 
javaslata alapján kerülnek az egyes bizottságokhoz a kérelmek. A költségvetésig nem lehet 
dönteni erről.  
 
Sipos Richárd: Tehát arról van szó, hogy aki tavaly novemberig adott be kérelmet, az kaphat 
támogatást, aki nem adott be ezen időpontig azt nem támogatja az önkormányzat? 
 
Dr. Pintér György: A sport és egyéb civil támogatások között van különbség. A civil 
támogatások nagyjából kiszámolhatók, a sportban is van ilyen, de azért vannak „ad-hoc” 
elemek. A Képviselő-testület a csütörtöki ülésén döntött a költségvetésről. Ezt követően 
pénteken összeültek a Civil Tanács vezetőjével a kérelmeket egyeztetni. Az igények bejöttek, 
de elbírálást igényelnek. Ez nem egy leszabályozott terület.  
 
Kis-Simon László: Az eddigi 8 évben figyelt a bizottság, hogy egész évben legyen a 
támogatási kérelmekre a pénzügyi keretből, az első félévben nem osztották el.  
 
Sipos Richárd: Kovacsik Tamás kezdeményezéséről ezek szerint nem dönt a bizottság.  
 
 
6. napirendi pont:  Alpolgármesteri tájékoztató  
 
Dr. Pintér György: A testvérvárosi kapcsolatokról ad tájékoztatást. Jánosi testvérvárossal is 
próbáltuk a szorosabb kapcsolatot felvenni, de nem mutattak különösebb hajlandóságot rá. 
Tavaly volt Erdélyben ahol Csíkzsögöd település alpolgármesterével Antal Attilával beszélt a 
testvérvárosi kapcsolatfelvételről. Felvetése volt korábban, hogy a lakosságának egy harmadát 
elvesztette Csíkszereda. Csíkzsögödről Nagy Imre írótól hozott könyveket, ennek kapcsán 
kulturális együttműködésre van lehetőség. Itt Göddel kapcsolatos kötődés is van, mert Nagy 
Imre neveltlánya Gödön élt. Kérdés, hogy hogyan alakulnak majd a testvérvárosi kapcsolatok 
körül a tárgyalások.  
 
Lőrincz László tag távozott. 
 
Dr. Horváth László: Mi az oka a Jánosi testvérvárosi kapcsolatok ellaposodásának? 
 
Dr. Pintér György: Nem sikerült a felajánlásainkat Jánosinak elfogadni.  
 
Kis-Simon László: Javasolja, hogy keressük meg őket, a segítségünk felajánlását 
hangsúlyozva.   
 
Dr. Pintér György: Ma már telefonon is próbálták felvenni Jánosival a kapcsolatot, de már 
fogalmazzák a levelet is.  
 
Dr. Horváth László: Kedvezményesen tudnak a TAO keretből utazást biztosítani, ebben 
felajánlja a segítségét. Konkrétan a sportot, mint projektet fel lehet venni, akkor ezzel tud 
segíteni. 
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Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokról beszéljen a bizottság 
negyedévente.  
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
 

• Óvodai jelentkezési időpont meghatározása 
 

Dr. Nagy Atilla: Technikai jellegű szavazásról lenne szó. Az óvoda fenntartójának kell 
meghatározni az óvodai felvételi időpontot. Az előterjesztéshez csatoltuk a hirdetményt.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

24/2015.(III.09.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2015-2016-os nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés napjául 2015. április 21-
ét és április 22-ét jelöli meg. Jóváhagyja az előterjesztett beiratkozási hirdetmény 
közzétételét a helyben szokásos módon, a helyi lapban, a városi honlapon és intézményi 
kifüggesztéssel. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző   
 
 
 
Sipos Richárd bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök                  bizottsági tag 
 


