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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának 2016. 
június 13-i (nyílt) ülésén, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  
                             
Sipos Richárd megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van.  Szóke Zsófia és Lőrincz 
László jelezte távolmaradását. A Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ A Gödi Sport Egyesület 2015. évi szakmai beszámolója 
     Előterjesztő: Sipos Richárd elnök 
 
2./Támogatási kérelmek elbírálása 
      Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
3./ Egyebek 
      a) TESZ kérelme 
      b) Kopjafa állítása a Bozóky-téren 
      c) Feneketlen Fesztivál programhoz támogatás kérés 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
      

1. A Gödi Sport Egyesület 2015. évi szakmai beszámolója 
 
Az elnök elmondta, hogy dr. Horváth László, a GSE elnöke bár egyéb elfoglaltsága miatt nem 
jelent meg az ülésen, részletes beszámolót küldött a szakosztályok működéséről.  2015-ben a 
GSE 11 szakosztályt működtetett, ebből 9 szakosztály nyújtott be beszámolót. A Tenisz 
Szakosztály nem működik, a Vízilabda Szakosztály a tavasz folyamán megszűnt, ezért nem 
küldtek beszámolót. 
 
Kovacsik Tamás megjegyezte, hogy a 11 szakosztály egy fővel sem képviseltette magát. 
 
Sipos Richárd: Írásban továbbítjuk kérdéseinket, és várjuk rá a válaszaikat. 
 
Simon Tamás alpolgármester kérte egy olyan táblázat elkészítését, ahol a sportolók létszáma 
szakosztályuk alapján fel van tüntetve. 
 
Dr. Pintér György alpolgármester csatlakozott a kéréshez, azzal kiegészítve, hogy a 2015. 
decemberi állapotnak megfelelően kéri a táblázat elkészítését, a határidő 2016. július 15. 
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Kis-Simon László dicséretben részesítette a GSE-t, a kajakosok kiemelkedő teljesítményéért. 
Pedagógiai szempontból is jól szerepelnek, mivel a gyerekek foglalkoztatása bővült, és 
bevezették előkészítő csoportot óvodásoknak. A kézilabdások is nagyon jól szerepelnek, de az 
anyagiak hiánya miatt nem tudnak felsőbb osztályban indulni. Mindegyik szakosztálynál 
bővült a létszám.  
 
dr. Bognár László: felvetette, hogy a Rákóczi úti sportpályán korábban megszavazták egy 
gyűrűs kút fúrását és jelenleg nem tudnak a kút meglétéről. A ciklus elején megszavaztak 
200e Ft-ot, melyről később dr. Horváth László pótlólag elszámolást is hozott.  
  
Sipos Richárd hozzátette, a közmeghallgatáson is volt kritikus hozzászólás a Rákóczi úti 
sportpálya állapotát illetően. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
17/2016.(VI.13.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 

elfogadja a Gödi Sport Egyesület 2015. évi szakmai beszámolóját, azzal a feltétellel, hogy 
a 2015. decemberi állapotnak megfelelően az aktív sportolók létszámát 
szakosztályonkénti bontásban 2016. július 15-ig megküldi a Bizottság részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
2./ Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Dr. Pintér György alpolgármester tájékoztatta Bizottságot, hogy két támogatási kérelem 
érkezett be. 
 

1. GDSE Tánc Szakosztálya 375.000,-Ft-ot kért nevezési díjakra és fellépő ruhákra, de a 
kérelemben önrészt nem tüntettek fel. A Bizottság döntsön arról, hogy a kérelmet így 
támogatják-e. 

2. Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány (Huzella Tivadar Ált. Iskola) sporteszköz 
vásárlására kért 205.895,-Ft-ot, az önrész itt sem került feltüntetésre, ami kb. 
600.000,-Ft. 

 
Elmondta továbbá, hogy a Táncszakosztály tavaly kapott támogatást a Bizottságtól, a Huzella 
Tivadar Általános Iskola nem kért és még nem is kapott támogatást. 
 
Kis-Simon László elmondta, hogy a felsőgödi majoretteknek megszavazták a támogatást, 
szerinte támogassanak minden kérelmet benyújtó intézményt az egyenlő bánásmódot 
figyelembe véve. Személyes tapasztalatként hozzátette, hogy a körülmények valóban nagyon 
rosszak és nem jut minden gyermek kezébe sporteszköz – gyógytestneveléshez kérik a 
támogatást. 
 
Sipos Richárd elmondta, hogy a kérelem beadása óta lezajlott Huzella–bál bevételéről nem 
kapott tájékoztatást a Bizottság. 
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Dr. Pintér György egyetértett Elnök úrral. 
Simon Tamás javasolja, kapják meg az iskolák a támogatást, hogy ebből tudják biztosítani a 
gyerekek számára a sportszereket. Javaslata a Nyelv és Tehetség Alapítvány részére 200 000 
Ft. 
 
Sipos Richárd hozzátette, hogy Simon Tamás javaslatát figyelembe kell vennünk és a Németh 
László Iskolát is támogatnunk kell. 
 
Kovacsik Tamás véleménye szerint akkor támogassuk a Németh László iskolát, ha igénylik a 
pénzt. 
 
Nagy Atilla javasolja, hogy a GDSE kapja meg a 375.000 Ft-os támogatást, hiszen a gyerekek 
jelmezére most már időszerű lenne beruházni, mert elhasználódtak. Azért a támogatás 10%-os 
önrészét magára vállalja. 
 
Sipos Richárd javaslatokat kért a támogatási összeggel kapcsolatban. 
 
Dr. Pintér György 150 000 Ft-ot javasolt a GDSE részére. 
 
Kis-Simon László 180 000 Ft-ot javasolt a GDSE részére. 
 
Szász-Vadász Endre 180 000 Ft-ot javasolt a GDSE részére. 
 
Sipos Richárd felkéri a tagokat a szavazásra: 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
18/2016.(VI.13.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 

javasolja, hogy a Nyelv és Tehetség Alapítvány (Képviseli: Hamarné Kismartoni 
Adrienne elnök, adószáma: 19179849-1-13, bankszámla száma: 64700052-10001899) 
részére 200.000,-Ft összegű támogatásban részesüljön. Fedezete: 2016. évi 
költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete.” 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2016.(VI.13.) sz. KOSB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 

javasolja, hogy a Gödi Diák Sport Egyesület Táncszakosztálya (képviseli Hirsch Anett 
elnökhelyettes, adószáma: 18726132-1-13, bankszámla száma: 10403253-50515754-
57491002) 180.000,-Ft összegű támogatásban részesüljön. Fedezete: 2016. évi 
költségvetésben 12. sz. melléklet 8. sor „Sportszakosztályok támogatása”. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős:   Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
 
3./ Egyebek 
 
3/a  TESZ kérelme 
 
Sipos Richárd elnök ismertette a TESZ kérését, mely a Tornacsarnokkal kapcsolatos 
szerződésekre vonatkozott. Polgármester úrral egyeztetve az lenne most célszerű, ha 2016. 
dec. 31-ig változatlan feltételekkel kerülne sor a teremhasználati szerződés 
meghosszabbítására.  
 
A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

20/2016.(VI.13.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
felkéri a Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy a terembérleti szerződést a Gödi SE 
részére a jelenlegi feltételekkel biztosítsa 2016. 12. 31-ig.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Sipos Richárd KOSB elnök, Rataj András TESZ igazgató 
 
 
 
3/b. Bozóky téri emlékmű létesítése 
 
 
Sipos Richárd indítványozta - konkrét előterjesztés hiányában - az emlékmű létesítésének 
megtárgyalását a következő rendkívüli ülésig elnapolni. 
 
 
 
3/c. Feneketlen fesztivál programhoz támogatás kérés 

 
 

Kovacsik Tamás az I. Feneketlen Fesztivál programjaira hívta fel a figyelmet, és kéri a 
támogatást az áramellátás biztosításához, valamint a mobil wc-k felállításának várható 
költségeihez. 
 
Dr. Pintér György javasolta, ha támogatást szeretnének, ahhoz ki kell tölteniük a megfelelő 
igénylő nyomtatványokat, melyek alapján fel lehet terjeszteni a Bizottság elé tárgyalásra. 
 
Sipos Richárd a következő rendkívüli bizottsági ülésre kérte a fesztiválra vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtását. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Sipos Richárd  elnök megköszöni a meghívottaknak a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 

 
 

Kmf.  
 
 
 

Kis-Simon László                  Sipos Richárd 
Bizottsági tag            KOSB elnök 
Jegyzőkönyv-hitelesítő               


