
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2016. november 21-
én 16:00-kor kezdődő, soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. november 21. 16:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: KOSB soron következő ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László 

 
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 tagból 6 jelen 
van, és az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen jelezte, igazoltan van távol Lőrincz 
László. Kis-Simon László jegyzőkönyv hitelesítőként is van jelen.  
 
A 6-os és a 4-es napirendi pont előrehozásáról dönt a bizottság, tagjai egyhangú 6 „igen” 
szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok sorrendjét: 
 
Napi rendi pontok: 
 

1.) Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői 
megbízás meghosszabbítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző 

 

2.) Óvodai csoportlétszámok túllépése 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző 

 

3.) Városi ünnepségek 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

4.) Kakaós Csiga Fesztivál támogatási kérelme 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5.) Fenyves-Teniszpark Kft. egészségmegőrzés céljából támogatási kérelem 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

6.) József Attila Művelődési Ház – alapító okirat módosítás 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző 

 

7.) Egyebek 
 



A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a Németh László 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői megbízás meghosszabbításának 

kérdését zárt ülésen tárgyalják.  
 
2. Óvodai csoportlétszámok túllépése  
 
Dr. Nagy Atilla: A Kincsem óvodában 1 csoportban van 3 fős túllépés, míg a Kastély 
óvodában, 11 csoportban összesen 17 fős túllépés van. Kastély óvodánál az eseti szorzókat 
nem használtuk.  
 
Dr. Pintér György: Múlt héten összeültünk Karaszekné Ágival és van néhány probléma, amire 
valami megoldás szükséges.  
 
Dr. Nagy Atilla: Egyre inkább nem pénz, hanem szakember hiány a fő probléma.  
 
Karaszek Ernőné: Elkövetkező két tanévben nem tudunk felvételt hirdetni.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal engedélyezik a csoportlétszámok túllépését 
és az alábbi határozatot hozzák: 

34/2016.(XI. 21.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy a Képviselő Testület 

1. Engedélyezze a Gödi Kincsem Óvoda „Pöttyös Labda” csoportjában a 25 fős 
csoportlétszám 3 fővel való átlépését. 
 

2. Engedélyezze a Gödi Kastély Óvoda 
- „Holdacska” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Mackó” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Katica” csoportjában a 25 fős férőhely 1 fővel, 
- „Halacska” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Pillangó” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Csiga” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Béka” csoportjában a 25 fős férőhely 1 fővel, 
- „Ibolya” csoportjában a 25 fős férőhely 1 fővel, 
- „Tulipán” csoportjában a 25 fős férőhely 1 fővel, 
- „Hóvirág” csoportjában a 25 fős férőhely 2 fővel, 
- „Süni” csoportjában a 25 fős férőhely 1 fővel 

összesen 17 fővel való túllépését. 

Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen. 

Felelős:  Sipos Richárd, KOSB elnök 
Karaszek Ernőné óvodavezető 
Szőke Zsófia Óvodavezető 



3. Városi ünnepségek 
 

Pintér György: Nagy változások nincsenek az előző évhez képest. Június 4-én, ahol tavaly 
Búzaszem volt, oda most a Piaristákat szeretnénk beemelni. Kifejezetten kevesen szoktak 
lenni ezeken az ünnepségeken, így nagyobb részvételt várunk a fiatalok részéről. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják a városi ünnepségek tervezetét és 
az alábbi határozatot hozzák: 

35/2016.(XI. 21.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja, 
hogy a Képviselő Testület a 2017. évi ünnepségtervezetet fogadja el és a 2017. évi városi 
ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 

Hivatalos dátum 
Városi 

megemlékezés 
dátuma 

Rendezvény 
neve 

Ünnepség  
fajtája 

 
Ünnepség helyszíne 

 
Résztvevők, fellépők 

(iskolák, óvodák) 

2017. január 21. 
szombat 

2017. január 19. 
csütörtök 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 
Duna-part Nyaralóházak 

Színházterme 
Kincsem Óvoda 

 

2017. február 25. 
szombat 

2017. február 23.  
csütörtök 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja + 

Gulág 

Nemzeti 

JAHM, Kopjafa - 

2017. március 
15.  

szerda 

2017. március 15.  
szerda 

1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér, Petőfi tér, 
Nemeskéri kúria  

Gödi Németh László  
Általános Iskola 

Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 
 
 

2017. június 4.     
vasárnap 

2017. június 1. 
csütörtök 

Trianoni 
megemlékezés, 

Nemzeti 
összetartozás 

napja 

Nemzeti 

Piarista Iskola Piarista Iskola 

2017. augusztus 
20. vasárnap 

2017. augusztus 19. 
 szombat 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 

Feneketlen tó Gödi Németh László Ált. 
Iskola 

Huzella Tivadar Ált. Iskola 
Búzaszem Általános Iskola 

2017. október 6. 
 péntek 

2017. október 5. 
csütörtök  

Aradi vértanúk Nemzeti 
Felsőgödi országzászló Búzaszem Iskola 

2017. október 23. 
hétfő  

2017. október 20. 
péntek 

1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

JAHM, 
Petőfi tér 

Huzella Tivadar Iskola 
 

2017. december 
6. szerda 

2017. december 5. 
 kedd 

Mikulás  
JAHM Színházterem - 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sipos Richárd, KOSB elnök 
Dr. Pintér György: Előre is köszönjük a fellépőknek.  



(Intézményvezetők távoznak a teremből) 
 
4. Kakaós csiga fesztivál 

 
Sipos Richárd: Bizottság részéről nem mindenki ismeri a pályázatot, ezért kérjük a 
kérelmezőt, hogy szóban ismertesse a fesztivállal kapcsolatos elképzeléseit. 
 
Makai Viktor: Szervezők részéről szeretnénk, ha a Kakaós csiga fesztivál egy gödi 
nevezetesség lehetne. 1800-as években itt készült először kakaós csiga. Nincs ilyen esemény, 
ami kinőheti magát, mi most megpróbáljuk megrendezni. Próbálunk beletenni magántőkét is, 
de szeretnénk az Önkormányzat részéről támogatást, hogy az Önkormányzattal közösen, 
plakáttal hirdetve egy hagyományőrző, közösségformáló rendezvényt hívjunk életre. 
Bizottság részéről a kezdő lökést szeretnénk megkapni.  
 
Dr. Pintér György: Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy az volt a javaslatom, hogy ne sima 
támogatást adjunk. Szeretnénk városi identitáshoz hozzákapcsolni. Legyen közös 
kommunikáció. Tényleg azt gondolom, hogy hagyományt lehetne teremteni. Igenis szükség 
van arra, hogy a helyiek még jobban kötődjenek Gödhöz. Sok a betelepülő, akik nem sokat 
tudnak Gödről. Akár média szinten is meg lehetne támogatni. Ne támogatásként, hanem közös 
rendezvényként kezeljük. Készült rendes költségterv. Színpad, fénytechnika, fellépők – erre a 
három ügyre 500.000.-Ft összeg erejéig befogadja az Önkormányzat a számlákat. 
Technikailag is egyszerűbb, működtethető. Még vannak függő kérdések (ki árusit, ki adja a 
nyugtát stb.), szerintem álljunk a kezdeményezés mellé.  
 
Sipos Richárd: Annak idején a Gödi Körképben is hirdettük, ki tud róla, a kakaós csiga 
története hogyan fűződik Gödhöz. Egy vállalkozó jelentkezett, de két előzetes konzultáción 
túl előrébb nem jutottunk a kakaós csiga fesztivál ügyében. Én ezért is örülök ennek a 
támogatási kérésnek. 
 
Makai Viktor: A rendezvény után, április végén szeretném, ha kiértékelnénk az eseményt és 
elszámolást tartanánk. 
 
Szász-Vadász Endre: Hova tervezik? Már másfél éve, hogy beszéltünk erről és most nagyon 
örvendek, hogy megrendezésre kerül. 
 
Makai Viktor: Az összekötő úton a kerékpárút mellett szeretnénk kialakítani a helyszínt. 
 
Szőke Zsófia: Egy kérdésem lenne. Milyen széles lenne a spektruma, hány évestől hány 
évesig tervezik megszólítani a közönséget? 
 
Makai Viktor: Van egy forgatókönyv. Kirakodóvásár lesz, színpadi műsor. 
 
Szőke Zsófia: Bevonhatók iskolák, óvodák, esetleg? Szívesen segítek ebben a részében. 
 



Makai Viktor: Mindenképp tervezzük megkeresni az óvodákat, intézményeket.  Az lenne a 
lényege a fesztiválnak, hogy pékeket, háziasszonyokat is megkeresnénk, hogy süssenek 
kakaós csigát. Lenne egy díja 3 kategóriában. Még nincs teljesen kidolgozva. Egész Gödöt 
szeretnénk bevonni.  
 
Szőke Zsófia: Olyan elképzelésem van, hogy valahogy be lehetne vonni óvodákat, iskolákat. 
Még gondolkozom rajta. Azt gondolom, hogy első alkalomra bizalmat kellene szavaznunk a 
bizottság részéről ezzel a pénzzel. Ez nagyon jó ötlet. 
  
Sipos Richárd: Első összegszerű javaslat megérkezett. 500.000.- Ft. 
 
Dr. Pintér György: Magánszemélyként és képviselőként is támogatom. Van még 5 hónap a 
rendezvényig, hogy tartalmilag is történjen egyeztetés.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

36/2016.(XI. 21.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság a 2016. évi 
bizottsági keretéből a Barabás Mónika társszervezővel közösen megrendezésre kerülő I. 
Kakaós Csiga Fesztiválra 500.000.- Ft-os keretet biztosít, mely keretből a színpad, hang- 
és fénytechnika, továbbá a fellépők költségei kerülhetnek kifizetésre. A Bizottság 
egyúttal javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata Barabás Mónika társszervezővel az 
I. Kakaós Csiga Fesztivál közös megrendezéséről együttműködési megállapodást 
megkössön.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sipos Richárd, KOSB elnök 
Fedezete: 2016. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság 
pénzügyi kerete 
 
5. Fenyves teniszpark 
 
Makai Viktor: Van egy utánpótlás válogatott kislány, aki nagyon ügyes. Nem anyagi 
ráfordítást kérünk, hanem az egészségét szeretnénk megfelelően feltérképezni. Erre 
szeretnénk kérni pluszt, hogy terheléses vizsgálatra tudjuk vinni.  
 
Szőke Zsófi: Ez a 175.000 Ft minek a költsége pontosan? A 3 x 35.000, csak 105.000.- Ft 
összesen. 
 
Makai Viktor: 20-50 ezer Ft között van egy vizsgálat, ebből szeretnénk 3-at. 
 
Kis-Simon László: Ezt a terheléses vizsgálatot ki csinálja? 
 



Makai Viktor: Tenisz szövetségnek van egy kialakult rendszere. Profin szeretném 
megcsinálni. 
 
Dr. Pintér György: Amennyiben a bizottság megadja a keretet, mindenképp szükséges 
kirészletezni mire szól és milyen bontásban a támogatás. A bizottságnak pontosan meg kell 
hozni határozatban, hogy mire adja a támogatást. 
 
Sipos Richárd felolvassa Dr. Horváth László, GSE elnök úr levelét.  
 
Kovacsik Tamás: Javaslom a támogatás elfogadását 175.000.- Ft-tal. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják a támogatási kérelmet és az alábbi 
határozatot hozzák: 

37/2016.(XI. 21.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, 
hogy a Fenyves Teniszpark Kft-t (képviseli: Makai Viktor, - ügyvezető igazgató, 
adószáma: 24947828-2-13 bankszámlaszáma: 11742094-20186715-) 175.000 Ft összegű 
támogatásban részesíti sportolóinak terheléses vizsgálatára valamint egy pulzus és 
lépésszámláló óra vásárlására. 
 
Határidő:  
Felelős:  Sipos Richárd, KOSB elnök 
Fedezete: 2016. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság 
pénzügyi kerete  
 
6. JAMH alapító okirat módosítása.  

 
Dr. Nagy Atilla: Várjuk az államkincstár visszajelzését. Ezek az új formátumok rövidebbek 
tömörebbek. Változás, hogy be lett jegyezve a helytörténeti kiállítás, múzeumi közművelődési 
és közönségkapcsolati tevékenység. A tűzoltószertár is bekerült. A Kincsem projektben 
megvalósuló helytörténeti kiállítással valószínűleg ismét módosítani kell. Itt még felmerült 
hova kerüljön a Kincsem, esetleg önálló intézmény legyen. Egyelőre a Művelődési Ház végzi 
a gyűjtést a helytörténeti kiállításhoz. 
 
Dr. Pintér György: Április 30-ra már anyag kell, hisz a támogató ellenőrizheti. Kincsemmel 
kapcsolatban vállalások történtek. Kialakításra kerül egy bringapont kerékpárjavítóval, lesz 
egy kávézó, déli oldalon egy nagy terem rendezvényeknek ideális. Helytörténeti kiállítás kerül 
bele, azt én lehatárolnám és védeném. Északi szárnyon van egy bőrös műhely, ahol 
alkalmanként bemutatót tartanának. Lesz egy vetítő terem, itt egy részben lehetne Kincsem 
relikviákat kitenni. Egyfajta mozizási lehetőség, ahol egy szép filmmel be lehetne mutatni a 
Kincsemet. Szükség lehet kisebb raktár helységre. Ezeket végig kell gondolni, be kell tervezni 
a költségvetésbe, fenntartási költségeket és egyebek.  



 
 
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alapító okirat módosítását és az 
alábbi határozatot hozzák: 
 

38/2016.(XI. 21.) sz. KOSB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a 
Képviselő Testületnek, hogy elfogadja a József Attila Művelődési Ház Alapító 
Okiratának módosítását a csatolt Módosító Okirat szerint. Ez az új formátumú okiratra 
való áttérését tartalmazza, a korábbi szakfeladatok illetve kormányzati funkciók 
átemelését, illetőleg új funkcióként a 082064 múzeumi, közművelődési és 
közönségkapcsolati tevékenység felvételét. A módosítás hatálya a törzskönyvi bejegyzés 
napja. Kérje fel a Polgármestert a Módosító okirata kiadományozására a címzetes 
főjegyzőt valamennyi okirat felterjesztésére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Sipos Richárd, KOSB elnök 

Markó József, polgármester 
  Dr. Szinay József, címzetes főjegyző 
 
 
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

    Kis-Simon László      Sipos Richárd 
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő      KOSB elnök 
 
   


