J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. március 13-án
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. március 13. 08:30
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB rendes ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szász-Vadász Endre
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a
határozatképességet, 7 tagból 4 tag jelen van. Kis-Simon László és Dr. Bognár László jelezte
távolmaradását, Szőke Zsófia nem jelzett eddig.
Kis-Simon László távolmaradása miatt jegyzőkönyv hitelesítőnek Szász-Vadász Endre kerül
megválasztásra
(Szőke Zsófia megérkezik)
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:
Napi rendi pontok:
1. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2016. évi munkájáról és 2017. évi
munkaterv
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző
2. Okosan az okos eszközökről
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök
3. Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester, Sipos Richárd KOSB elnök
4. Egyebek
- Városi ünnepségekre felkészítő tanárok/nevelők/óvónők jutalmazása
- Arany László
- Városi képeslap
(Dr. Pintér György alpolgármester megérkezik)

1. napirend - Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2016. évi munkájáról és 2017.

évi munkaterv

Sipos Richárd: Köszöntjük a Művelődési Ház intézményvezetőjét. Kívánod kiegészíteni
szóban a beszámolót?
Szabó Imréné Zsuzsa: Köszönöm nem.
Simon Tamás: Technikai kérdésem, hogy a művelődési ház jelenlegi mérete az idei terveknek
elegendő? Van még hely további programokra? Mostani mérettel az idei tervezett
kihasználtsággal hogy áll az intézmény, van még tartalék?
Szabó Imréné Zsuzsa: Olyan programokat szervezünk, amivel figyelembe vesszük a ház
befogadóképességét. Göd városnak kicsi a Ház, kinőttük már a mostani épületet. Évek óta
húzódik ez a probléma. Még a Kincsem lehetőségei nem körvonalazódtak számomra.
Dr. Pintér György: 5 éve beszélgetünk erről. Városvezetési, bizottsági szempontból is érdemes
beszélgetni erről. Elhelyezés, logisztika, parkolási lehetőségeket figyelembe kell venni.
Pillanatnyilag nem tudunk ilyen pályázati lehetőségről. Ami évek óta hiányzik, az egy
kulturális stratégia elkészítése. Kincsem Udvarház beindítása kapcsán szükségesek
egyeztetések.
Simon Tamás: 300 fős rendezvényből éves szinten mennyire lehet igény?
Szabó Imréné Zsuzsa: Nem tudom, mert nem kezdeményezzük, mivel nincsenek meg a
feltételek hozzá. Megoldható lenne, ha a könyvtár kapna egy külön épületet. Központosítani
kellene a két könyvtárat, így egy jól működő könyvtárat lehetne indítani. Most két csapat
dolgozik, két helyet kell fenntartani, átgondolandó lenne ennek a lehetősége. A könyvtár már
nem tud hová terjeszkedni és így a Művelődési Ház épületében is felszabadulna egy terem,
ahol akár egy konferenciaterem kerülhetne kialakításra.
Simon Tamás: Könyvtár kapcsán már gondolkoztunk, de nem biztos, hogy a méret megfelelő.
Kovacsik Tamás: Pár nap múlva lesz lehetőség megnézni a helyszínt.
Simon Tamás: Van egy épület a közelben, de még bizonytalan.
Szabó Imréné Zsófia: Ebben tudok segíteni, írtam egy tanulmányt arról, hogy mekkora helyre
lenne szüksége a városnak könyvtár kialakításához.
(Dr. Nagy Atilla megérkezik)
Simon Tamás: Van egy idős régi épület, ami érdekes lehetne a város számára és stratégiai
helyen van. Tulajdonossal felvesszük a kapcsolatot és meglátjuk a továbbiakat.

Sipos Richárd: Kiemelném a beszámolóból a látogatottsági adatokat. Több mint 7000 fővel
növekedett a rendszeres látogatók száma a megelőző évhez képest, amellett hogy az
összlátogatottsági létszám is most volt a legmagasabb az elmúlt 10 évben.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
8/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
József Attila Művelődési Ház 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a József
Attila Művelődési Ház 2017. évi munkatervét.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök
Dr. Nagy Atilla aljegyző

2. Okosan az okos eszközökről.

Sipos Richárd: Megjelent a Gödi Körképben egy felhívás az „Okosan az okos eszközökről”
klubról. Eddig 24 fő jelentkezett, így 5-6 fős csoportokat lehetne indítani. A Polgármesteri
Hivatal illetve az Ady Klub került szóba, mint helyszín. Némi tiszteletdíjért minimum 5
alkalommal kerülhetne megszervezésre. Meg kellene terveznünk, mekkora összeget tudunk
erre költeni.
Dr. Pintér György: Kérdés az is hányszor hány óra lenne.
Szőke Zsófia: Remek ötletnek tartom, de valóban kellene tudni, hogy csak a tiszteletdíj, vagy
más költség is kell hozzá.
Sipos Richárd: Úgy szólt a felhívás, hogy mindenki a saját eszközének a kezelését tanulhatja
meg, így eszköz költség nem merül fel.
Szabó Imréné Zsuzsa: Ady klubban nincs wifi.
Simon Tamás: Megnézzük, ott van a bérelt vonal, erre biztos találunk megoldást.
Kovacsik Tamás: Amennyiben megoldódik a wifi, akkor meg kellene keresni előadókat
milyen költségeik vannak? Ez alapján tudnánk kalkulálni.
Sipos Richárd: Következő ülésig akkor árajánlatokat kérünk be előadóktól.
Simon Tamás: Amennyiben meg van az előadó és kialakul ez a program, akkor javaslom a
GHR rendszer használatát is mutassák meg a résztvevőknek.

Kovacsik Tamás: Oktatásnak a része lehet a GHR rendszer bemutatása.
Sipos Richárd: Köszönjük, ez mindenképp jó ötlet.
(Simon Tamás távozik)
3. Támogatási kérelmek.

Dr. Pintér György: Évközben is jönnek támogatási kérelmek. Figyelembe véve milyen
mértékű összegre érkezett kérelem és mennyi a KOSB éves kerete javaslom elnapolni a
napirendet.
Sipos Richárd: A Gézengúzok kérelme ügyében most kell döntést hoznunk, mert áprilisi
utazáshoz kérnek támogatást. Ők azok, akik rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken
térítésmentesen. Azt javaslom, hogy ennek ügyében mindenképp döntsünk, a többinél
megvárhatjuk az áprilist.
Dr. Pintér György: A Németh László iskolától több támogatási kérelem érkezett. Érdemes
lenne a tavalyi pályázatokat is megnézni, akik kértek és kaptak, hogy lássuk mi várható még
az év hátralevő részében.
Sipos Richárd: Gödi Sirályok kérelménél van lehetőség, hogy javasoljuk a képviselő
testületnek, hogy támogassa a kérelmet, mivel a költségvetésnek van egy külön sora
sportrendezvények támogatására. Illetve a Neveleki szomszédoknál több pontban
városfejlesztési célra érkezett a kérelem.
Kovacsik Tamás: Rendben, a Városfejlesztési Bizottság a következő ülésén megtárgyalja.
Sipos Richárd: A Gödi Sirály Egyesület tavaly 300.000 Ft-ot kért, és 150.000.- Ft-ot kapott.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:
9/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Sirály Egyesületet a költségvetés sportszakosztályok
támogatása előirányzat terhére 150.000 Ft-tal támogassa.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök
Dr. Pintér György alpolgármester

10/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Neveleki Szomszédok Egyesület támogatási kérelmét
tárgyalja meg és lehetőség szerint saját keretéből támogassa.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök
11/2017 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Rákóczi Szövetséget (képviseli: Dr. Halzl József elnök, adószáma: 19719029-1-41,
bankszámlaszám: 11705008-20488172-) 50.000.- Ft támogatásban részesíti.
Fedezet:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök

Sipos Richárd: Bajkó Ildikótól kérdezem, hogy a beérkezett 5 kérelem tekintetében melyik a
legkorábbi esedékességű ezek közül?
Bajkó Ildikó: Az V. Pest Megyei Rézfúvós verseny április végén kerül megrendezésre. Ők is
rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken.
Sipos Richárd: Az idő rövidsége miatt javaslom, erről is döntsünk most. 200.000 Ft-os
támogatást kérnek.
Szőke Zsófia: Az a javaslatom, hogy vannak látogatottságok és lehetne egy sorrendiséget is
felállítani. Van pl. házi zongoraverseny, ami lehet ugyanolyan fontos, mint a rézfúvós verseny.
Megkönnyíteni a dolgunkat, ha készülne egy rangsor. Egyetértesz azzal, hogy egy
rendezvényt támogassunk meg jobban, a többit jelképes összeggel?
Bajkó Ildikó: Igen.
Sipos Richárd: Az V. Pest Megyei Rézfúvós versenyen a zsűri tiszteletdíja 100.000 Ft?
Bajkó Ildikó: Több hangszer kategóriában, 4 korcsoportban versenyeznek a gyerekek. Ez egy
egész napos rendezvény. Két helyszínen zajlik a rendezvény. A díszteremben az egyik,
tornateremben a másik, mindkét helyszínen 3-3 fős zsűri szokott lenni.
Sipos Richárd: Akkor 6 fő bruttó bérköltsége a 100.000 Ft.
Szőke Zsófia: Körülbelül ennyi a Gézengúzok buszköltsége is.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
12/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Gödi Művészetoktatásért Alapítványt (képviseli: Gecséné Szitha Márta elnök,
adószáma: 18621525-1-13, bankszámlaszám: 10403253-50526769-66751007) 200.000.- Ft
támogatásban részesíti.
Fedezet:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetésben KSOB pénzügyi kerete
2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök

Lőrincz László: Javaslom, hogy a Gézengúzok is 200.000.- Ft támogatásban részesüljön, hogy
egyenlően legyen a két iskola támogatva.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
13/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában működő Gézengúzok
Színjátszó Csoport miskolci fesztiválon való részvételéhez a buszos költséget 200.000.- Ft
összegig átvállalja.
Fedezet:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök

Dr. Pintér György: Még a FÉTIS futóverseny, ami minden évben megrendezésre kerül. Most
időben adták be.
Sipos Richárd: Akkor itt még kérek véleményeket, mert valóban minden évben
megrendezésre kerülő eseményről van szó.
Kovacsik Tamás: Javaslom, a tavalyi összeg keretéig támogassuk a rendezvényt.
Sipos Richárd: Ez már hagyomány, lehet, hogy célszerű volna a költségvetésbe betervezni
jövőre.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
14/2017 (III.13.) KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Fétis Kereskedelmi Kft-t (képviseli: Süle József, ügyvezető igazgató, adószáma:
13521145-2-42,
bankszámlaszám:
10300002-20238458-00003285)
250.000.-Ft
támogatásban részesíti.
Fedezet:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
2017. március 31.
Sipos Richárd KOSB elnök

Sipos Richárd: A többi támogatási kérelmet akkor elnapoljuk.
4. Egyebek.

Városi ünnepségekre felkészítő tanárok/óvónők jutalmazása
Sipos Richárd: A felkészítő tanárok és nevelők a városi ünnepségekre a gyerekek
felkészítéséért, műsorok megszerkesztéséért külön díjazást nem kapnak.
Grécziné Berencsi Katalin: Nagyon elszakadtak a szálak az iskolák és az önkormányzat
között. Évek óta az iskoláktól elvárás, hogy ünnepi műsort adjanak a városi rendezvényeken
(március 15, október 23.). Ehhez jön a Kultúra napja. Korlátozottak a lehetőségeink. Azt a
plusz munkát, amit a pedagógusok hozzá tesznek, hogy összeállítsanak egy-egy műsort,
szeretnénk, hogy a Bizottság egy keret létrehozásával támogatná. Rotációsan kerülnek
megszervezésre ezek a műsorok, így nem egy adott intézményre szólna. Egy nettó 25.000 Ft /
fő összeget szeretnénk javasolni.
Sipos Richárd: Évi két fő nettó 25.000/fővel számolva az bruttó 55.000, összesen 110.000 Ft.
Szőke Zsófia: Egy ötlettel állnék elő. Legyen egy fix összeg egy évben és azt ossza el az
igazgató.
Dr. Pintér György: Ezt át kellene gondolni. Felkészülés minőségében ugyanazt jelenti egy
januári Magyar Kultúra Napja, mint egy március 15.-e.
Szőke Zsófia: Ha intézményenként nettó 50.000.-Ft-ot jelölünk meg, azt az igazgató tudná
elosztani.
Sipos Richárd: Ezzel kapcsolatban nem tudunk döntést hozni, át kell gondolni a felvetést, de
mindenképp jó az ötlet és még beszélünk róla.

Egyebek - Arany László
Kovacsik Tamás: Lesz valamilyen rendezvény, és figyelembe vesszük, hogy Arany Lászlónak
volt itt egy háza, illetve van egy sétány, amit róla neveztünk el? Ma a Piarista iskola
igazgatónőjével van megbeszélésem, ahol felkérem, hogy a diákokkal tegyék rendbe a
sétányt. Iskolák tartanak megemlékezést?
Bajkó Ildikó: Minden évben ezeket a neves évfordulókat megszoktok ünnepelni.
Dr. Pintér György: Nem tartom rossz ötletnek, hogy a Bizottság foglalkozzon Arany László
emlékével. Valamilyen kiindulópontja legyen, avathatnánk emléktáblát esetleg.
Kovacsik Tamás: Igen ilyesmire gondolok, köszönöm.
Egyebek - Városi képeslap
Szász-Vadász Endre: Tavaly turisták emléket kerestek Gödről, de nincs Gödről képeslap,
ebben mit tudunk tenni, mint Bizottság?
Kovacsik Tamás: Néhány évvel ezelőtt készíttettem képeslapot. Akkor az volt az elképzelés,
hogy a képviselők terítik saját körzetükben. Egy darabig működött, de nagy mennyiségű
képeslap megmaradt a hivatalban. 6 féle volt és mindenkinek volt mindegyikből. Ennek után
lehetne nézni.
Szabó Imréné Zsuzsa: Probléma, hogy semmilyen brosúra, kiadvány nem készült Gödről.
Valamikor volt, de már nincs. Olyan kiadványra gondolok, ami nem árusításra van, hanem
bárki elveheti, hogy Göd hírnevét vigyék tovább. Van egy Gödi Kommunikációs Nonprofit
Kft., aminek kötelessége egy ilyet készíteni. Ez nagyon jó lenne a városnak.
Dr Pintér György: Koditek Bernadettel beszéltünk a múlt héten, nagy dilemma, hogy milyen
típusú anyag készüljön. Mi legyen a praktikuma? Rövid az élettartamuk, de valóban jó lenne.
Mindenképp egy térképes verzió lenne jó, ami a tájékozódást segíti.
Sipos Richárd: Mindenképp legyen ez napirendi pont a következő ülésen.
Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Szász-Vadász Endre
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

