
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:         Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának      
                       2015. június 9-i rendkívüli  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos  
                       helyiségében. 

Jelen vannak: - Sipos Richárd elnök 
- Szász-Vadász Endre tag 
- Kovacsik Tamás tag 
- Lőrincz László tag 
- Kis-Simon László tag 
- Szekeres Máté tag 
- dr. Pintér György alpolgármester 
- Szokolainé Obermayer Éva jegyzőkönyvvezető 

Sipos Richárd, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pontot 
nem tárgyalhat a bizottság. Köszönti a bizottságban Szekeres Mátét, aki a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja volt és Simon Tamás képviselő helyére jött. Elmondja, hogy 
Lőrincz László, most már mint képviselő tag vesz részt a bizottság munkájában. Felkéri Szekeres 
Mátét, hogy mondjon pár szót magáról. 

Szerekes Máté: Nevelek településrész érdekeit szeretné a továbbiakban is képviselni, eddig a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja volt, a Képviselő-testület döntése alapján 
már ennek a bizottságnak lesz a külsős tagja, és segíti majd a bizottság munkáját. 

 Sipos Richárd: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pont tárgyalásáról. 

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

NAPIRENDI PONT : 

- Támogatási kérelmek elbírálása 
  Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester, Sipos Richárd KOSB elnök 

 

- II. Gödi Jótékonysági Motoros Nap rendezvény támogatása 

Sipos Richárd: A rendezvény jövő hét szombaton, a Duna-part Nyaralóházakban kerül megrendezésre. 
A polgármester saját keretéből már támogatta a rendezvényt, viszont még igényelnének a bizottságtól 
is 35 eFt-ot, ennyi hiányzik még a szervezéshez. Javasolja, hogy a bizottság kulturális jellegű 
támogatásként adja meg ezt az összeget. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról kiegészítve a 35 eFt-os összeggel. 

 

 

 



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

      47/2015.(V.11.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési Oktatási és Sport Bizottsága saját pénzügyi 
keretéből (kulturális rész) 35.000,-Ft-os támogatást nyújt a Göd Városi Polgárőrségnek a 2015. 
június 20-án tartandó II. Gödi Jótékonysági Motoros Nap megszervezéséhez.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök  
 

- Fétis Crosszfutás és Hagyományőrző Nap rendezvény támogatása  

Dr. Pintér György: Tavaly a rendezvényre 425 eFt támogatást kaptak, az elszámolást nem adták le 
időben, ezért a kifizetés csak idén lesz eszközölhető. Ez az összeg kifizetésre kerül. Idén a bizottság 
legutóbbi ülésén 200 eFt-os támogatást adott, viszont idén is szeretné az önkormányzat a tavalyihoz 
hasonló támogatás biztosítását, azért 150 eFt-ot kellene még adni, a polgármester a saját keretéből 
támogatta a rendezvényt 75 eFt-tal.  

Sipos Richárd: A bizottság 2015. évi kerete 2.400 eFt. Ezért a sport támogatásra szánt keret is nőtt 200 
eFt-tal. A sportcélú támogatásra eddig a bizottság 300 eFt-ot adott. Javasolja, hogy a bizottság 
46/2015.(V.11.) számú határozatát módosítsa úgy, hogy a támogatási összeg 350 eFt legyen. Felkéri a 
tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatról. 

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

      48/2015.(V.11.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az alábbiak szerint 
módosítja a 46/2015. (V.11.) sz. határozatát: 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Fétis 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 1152 Budapest, Városkapu utca 3., képviseli: Süle József ügyvezető 
igazgató, adószáma: 13521145-2-42; bankszámlaszáma: 10300002-20238458-00003285.)  részére, 
a XV. Gödi Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Nap megrendezéséhez  350.000,-Ft összegű 
támogatást nyújt, a bizottság saját pénzügyi keretéből.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester 

 
Sipos Richárd bizottsági elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a zárt ülést bezárja.  

Kmf. 

 

Sipos Richárd       Kis-Simon László 
KOSB elnök      bizottsági tag 

       (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 


