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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának 2016.
február 08-i soron következő ülésén, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László tag, aki jelezte távolmaradását.
Szekeres Máté tag jelezte, hogy késik.)
Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Felkéri Kis-Simon
László tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A meghívóban is jelzésre került, hogy a 3. napirendi pontot
a bizottság zárt ülésen tárgyalja. Kéri, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének
hozzászólni.
Szőke Zsófia: Az Egyebek napirendnél, mint óvodavezető szeretne a bizottság elnökéhez kéréssel
fordulni.
Sipos Richárd: A sportkoncepcióval kapcsolatban szeretne az Egyebekben tájékoztatást adni.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az elnöki javaslatot és az alábbi napirendi
pontok tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:
1.) A bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
2.) Beszámoló a bizottság 2015. évi munkájáról
(határozatok végrehajtásának ellenőrzése)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
3.) Javaslattétel a Kóczán Mór díjra (zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

4.) Egyebek
• Felkérés részvételre
Előterjesztő: Szőke Zsófia óvodavezető
• Sportkoncepció tervezése
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: A bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása
Sipos Richárd: A munkaterv kiküldésre került, ha nincs kiegészítő javaslat, akkor felkéri a
tagokat a szavazásra.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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1/2016.(II.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a bizottság
2016. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
2016. február 8. (hétfő) 16.00 órakor
•
2016. évi munkaterv elfogadása
•
Beszámoló a bizottság 2015. évi munkájáról
•
Javaslattétel a Kóczán Mór díjra (zárt ülés)
2016. március 7. (hétfő) 16.00 órakor
•
Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2015. évi munkájáról és 2016. évi
munkaterv
2016. április 11. (hétfő) 16.00 órakor
•
Beszámoló a Városi Könyvtár 2015. évi munkájáról és 2016. évi munkaterve
•
Támogatási kérelmek elbírálása
2016. május 9. (hétfő) 16.00 órakor
•
GSE 2015. évi szakmai beszámolója
2016. június 6. (hétfő) 16.00 órakor
•
Javaslat a helyi kitüntető címekre (4/1995.(III.10.) sz. Ök rendelet alapján)
2016. július – augusztus – tanácskozási szünet

2016. szeptember 12. (hétfő) 16.00 órakor
•
Beszámoló a Kincsem Óvoda 2015/2016-os tanévéről
•
Beszámoló a Kastély Központi Óvoda 2015/2016-os tanévéről
•
Tájékoztató a Búzaszem Ált. Isk. és AMI 2015/2016-os tanévéről
•
Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázaton
2016. október 10. (hétfő) 16.00 órakor
•
Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2015/2016-os tanévéről – (Tájékoztató az általános iskolák végzős
tanulóinak továbbtanulási adatairól)
•
Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016-os
tanévéről – (Tájékoztató az általános iskolák végzős tanulóinak továbbtanulási
adatairól)
2016. november 14. (hétfő) 16.00 órakor
•
Városi ünnepségek tervezete 2017. évre
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2016. december 12. (hétfő) 16.00 órakor
•
Az „Év pedagógusa” a Művészetért, Kultúráért és Nevelésért” és „Göd Város Alkotóés Előadóművésze” díjak odaítélése (zárt ülés)
•
A 2016/2017-es Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd elnök

2. napirendi pont: Beszámoló a bizottság 2015. évi munkájáról
Kovacsik Tamás: A városi rendezvények megszervezésénél ki az, aki a fellépőkről dönt? Ez
bizottsági hatáskör, vagy külön ügyintézője van?
Sipos Richárd: Erre a bizottságnak nincs jogköre, van külön ügyintéző a hivatalban, aki a
rendezvényeket szervezi.
Kovacsik Tamás: Ha a rendezvények színvonalasabbak, akkor a lakosság is jobban részt vesz
a programokon. A bizottság kulturális témakörrel is foglalkozik, akkor kérdés, hogy ebbe bele
tud szólni, tehet-e javaslatot, vagy sem.
Kis-Simon László: Korábban volt egy határozat arról, hogy melyik intézmény tanulói lépnek
fel az egyes ünnepségeken. A külső szereplőkre nem szándékoztak jelentősebb anyagi forrást
költeni, mert az éves nagyobb eseményekre, - mint például az augusztus 20. – hívnak meg
híresebb fellépőket, akiknek a költségét finanszírozza az önkormányzat.
Kovacsik Tamás: Fontos, hogy egy majdnem 20 ezer fővel rendelkező városnak színvonalas
kulturális programjai legyenek. Azt szerette volna megtudni, hogy ennek a bizottságnak van-e
beleszólása vagy nincs a programszervezésbe. Kérdése, hogy ki dönt a programokról?
Sipos Richárd: A Szervezeti és Működési Szabályzatban ez a terület nincs meghatározva a
bizottságnak.
Szász-Vadász Endre: Támogatja Kovacsik Tamás javaslatát, a bizottságnak is látni kellene,
hogy a rendezvények hogyan alakulnak, kik a fellépők.
Dr. Nagy Atilla: A műsort és az összes körülményt átfogó szervezést a hivatalban Vaczula
Krisztina ügyintéző végzi. A műsorbetéteket egyrészt az iskolák adják, ezt ingyenes fellépés
keretében biztosítják.
Dr. Pintér György: A rendezvények szervezésében Ő is részt vesz, és a döntésekben is. A
kultúráról mindenkinek meg van a maga elképzelése. Feladata nincs a bizottságnak, de
javaslatot arról tesz, amiről akar. Ez bármilyen témakörben így van. Néha a felkéréseknél is
igen bajban vannak. Kérdés, hogy ez csak a városi eseményekre, vagy a kulturális életre is
vonatkozik?
Kovacsik Tamás: A város által finanszírozott dolgokra gondolt.
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Bajkó Ildikó: Az iskola szervezett már olyan színvonalas programokat, híres előadókkal,
amelyekre a környező településekről is érkeztek.
Kovacsik Tamás: Kérdés az, hogy az 56-os, vagy a kultúra napi programok kellő
színvonalúak? Ebbe beleszólhat a bizottság vagy nem? Kérdése, hogy hogyan lehet
változtatni azon, hogy egy-egy városi rendezvény színvonala emelkedjen, ezen tud a bizottság
változtatni?
Szőke Zsófia: A rendezvényszervezés függ a finanszírozástól is. A rendezvényszervezés egy
külön szakma.
Dr. Nagy Atilla: Ha ez felmerül, hogy ezen a területen van tennivaló, akkor a bizottság tehet
javaslatot. Akár a következő ülésen lehet erről egy külön napirendi pontot csinálni, készíteni
rá előterjesztéseket. A megfelelő forrást kell mindehhez hozzá rendelni.
Simon Tamás: A városi ünnepségekről lenne szó, akkor pontosan meg kell jelölni, melyikre
van módosító javaslat.
Kovacsik Tamás: Egy országos elismeréssel bíró előadót lehetne hívni akár az 56-os
műsorokhoz, fontos a megfelelő szónok meghívása. Ez lakossági felvetés is, hogy a
színvonalas műsorokra igény mutatkozik. Megjegyezni kívánja, hogy ez a terem, ami szépen,
színvonalasan fel lett újítva, a városi rendezvények helyszíne is, és nincs magyar zászló
kitéve. Ezt már többször jelezte a hivatalban.
Dr. Pintér György: Visszatérve a rendezvényekre elmondja, hogy javaslattételi joga
mindenkinek van, de az írásbeli előterjesztés szükséges. Ezek megtárgyalása után már a
költségvetési vonatkozásokról is lehet dönteni.
Kis-Simon Tamás: A szomszéd településeknél is a helyiek adják az ünnepélyes műsort, de
van egy pár műsorszám ahol meghívott előadó lép fel. A Gödi Körképben a megjelentetést is
kevésnek tartja, ennél nagyobb propagandát kellene csinálni. A városi ünnepségekben az
intézmények tanulóit is jobban be kellene vonni.
Dr. Nagy Atilla: Információja van arról, hogy az augusztus 20-i programokat már most le kell
kötni, mert a híresebb előadókról időben kell dönteni. Ha nagy vonzerőt gyakorol egy műsor,
akkor félő, hogy nem fér bele a vonzáskörbe, vagyis nincs megfelelő helyszín a
rendezvényhez.
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy készüljön előterjesztés és arról majd a bizottság tud
dönteni. Kérdés, hogy maradunk a régi dolgoknál, vagy az új javaslatokat javasolja a
bizottság megvalósítani.
Sipos Richárd: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontról.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
2/2016.(II.10.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága tudomásul veszi
a bizottság 2015. évről szóló beszámolóját.
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Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

3. napirendi pont: Egyebek:
•

Felkérés részvételre

Szőke Zsófia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2016. március 31-én vezetői tanfelügyelete
lesz és szeretné felkérni a bizottság elnökét, hogy jelenjen meg ezen az ülésen. Szakmai
ellenőrzés lesz, ez az ülés témája.
Dr. Nagy Atilla: A bizottság elnöke természetesen részt vehet az ülésen, döntéshozatali
jogköre nincsen.
Sipos Richárd: A meghívást elfogadja.
•

Sportkoncepció tervezése

Dr. Pintér György: Aktuális, hatályos koncepció nincs, a korábbi elavult. Mindenképp
szükséges a sportról szóló rendeletet és a koncepciót átdolgozni. Kérdés, hogy milyen témák
kerüljenek az anyagba? Több elképzelése van, szeretné, ha a bizottság tagjai is megtennék az
észrevételeiket. Az egyik téma a sportcsarnokok terembeosztása, ami most a TESZ
kizárólagos joga. A másik téma a GSE és a többi egyesület viszonya, a város viszonya
ezekhez, vannak e preferált sportágak. A termek kiadását is a rendeletben kellene rögzíteni.
Meg kell nézni azokat a területeket, amit a koncepcióban meg kell határozni. Kérése, hogy
ezekről a tagok írásban tegyék meg javaslatukat. A javaslatok megküldésére két hét áll
rendelkezésre.
Sipos Richárd: A termek kiadásának ügyét mindenképp szabályozni kell. Ez az ügy tartósan
nincs leszabályozva, erre mindenképp törekedni kell, hogy a jövőben ne legyen ebből vita.
A 3. napirendi pontot – „Javaslattétel a Kóczán Mór díjra” – zárt ülésen tárgyalja a bizottság.
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a zárt ülés megtartásáról.
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 3. napirendi pontot
zárt ülésen tárgyalják.
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Kis-Simon László
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

