
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. április 19-én
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Időpont: 2017. április 19. 08:30

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: KOSB rendes ülése

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a
határozatképességet, 7 tagból 6 tag jelen van. Szőke Zsófia jelezte távolmaradását, a
Csalogány Óvodaegység megnyitó előkészületein dolgozik.

Sipos Richárd: A napirendi pontok kapcsán annyi változás van, hogy a 3. napirend nem lesz
külön napirend, csak napirend előtti összefoglaló az elmúlt időszak eseményeiről, illetve
Makai Viktor szeretne napirend előtt rövid tájékoztatót adni a Kakaós Csiga Fesztivál
kapcsán.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:

Napi rendi pontok:

1. Beszámoló a Gödi Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkaterv
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző

2. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése és a vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

3. Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző

4. Egyebek
- Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző

Sipos Richárd: A József Attila Művelődési Ház átvállalta az okosan az okos eszközökről klub
szervezését és lebonyolítását. Kovacsik Tamásnak köszönjük az ötletet, az intézményvezető
asszonynak a szervezést.



Makai Viktor: Időjárás miatt elhalasztjuk a hétvégi Kakaós Csiga Fesztivált. Sok a gyerek
fellépő és ideálisabbnak tartjuk új időpontot keresni a rendezvénynek. Június 11-én
szeretnénk megtartani, de még egyeztetés alatt van a fellépőkkel a végleges időpont.

1.- Beszámoló a Gödi Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkaterv

Sipos Richárd: Kívánod szóban kiegészíteni a beszámolót?

Szabóné Hegyi Valéria: A létszámoknál van elírás, téves szám szerepel. Ezt szeretném
korrigálni. A 3. oldalon a szöveg helyesen: „Az intézményben a 2016. évben 4 egész és 2 fél
álláshelyen 6 fő kinevezett közalkalmazott és egy fő vállalkozói szerződéses dolgozó látta el a
feladatokat.”

Sipos Richárd: Ady Klubban megoldódott az internet elérés?

Szabóné Hegyi Valéria: Könyvtárnak nem volt gond, a művelődési háznál nem működött, de
azóta már új eszköz lett telepítve az Ady Klubban is.

Kis Simon László: A könyvtárnak a működését törvény szabályozza és ez alapján 10 féle
feladatköre van. Ezen kívül önállóan is vállalhat még feladatokat. Szeretném kiemelni, hogy
igen színvonalas munkát végeznek, 59 rendezvényt szerveznek évente. Külön erénye, hogy 41
alkalom ebből gyerekeknek szól, a jövő olvasóit csalogatja be. A felnőttek részére is mind
olyan színvonalas, szerteágazó programok valósulnak meg, amit dicsérni lehet. Elindult egy
olvasó kör, ami közösség építő. Az eddigiek alapján gratulálok az elért eredményekhez.

Sipos Richárd: A XXI. században nagy szó, hogy a látogatottsági létszám nem csökken. Írod a
beszámoló végén milyen megoldandó feladatok vannak, mire lenne még szükség, de az idei
tervbe nem fért be. Csúszásmentes burkolat az Ady Klub teraszon nem nagy költségű
beruházás.

Szabóné Hegyi Valéria: Igen, ide gumiszőnyeget néztünk, ez ennek a költsége. Elég csúszós a
kő és így balesetveszélyes.

Sipos Richárd: Igyekszünk megoldani a problémát.

Dr. Pintér György: Ez benne van a költségvetésben, csak meg kell csinálni.

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

15/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
Göd Városi Könyvtár 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi
munkatervét.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Nagy Atilla aljegyző



2.- Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése és a vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése

Sipos Richárd: Április 1. volt a jelentkezési határidő és egy pályázat érkezett. Az
Önkormányzatot megilleti a véleményezés joga.

Bajkó Ildikó: A pályázatomban megpróbáltam minden kérdésre kitérni, amit a feltételekben
velem szemben támasztottak. Ez egy közös munka a kollégáimmal. Szeretném kiemelni, hogy
az előző 5 éves ciklusban mindig bemutattam a Bizottságnak, hogy a pályázatom
megvalósításban hol tartok. Nehéz volt tervezni a következő 5 évre.

Kis-Simon László: Könnyű helyzetben vagyunk, hogy Ildikó munkáját 5 éve nyomon tudjuk
követni. Nem olyan rég volt, hogy elkészítette a beszámolóját és egész fantasztikus munkát
végzett. Rövid-, közép-, és hosszú távú terveket vetett össze a pályázatában. Az eddigi
tevékenységét kell értékelnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy intézményvezetőként feladatait
nagyon jól végezte. Szakmai munka irányítása – mindenki tudja milyen változások történtek,
naprakésznek kellett lenni. Tagozatok koordinálása – sokáig nem volt helyettese, de ezt is át
tudta vészelni. Szavazásnál kicsit billenő volt a helyzet, ezt annak tudom be, hogy Ő ellenőriz.
Iskola menedzselése – mivel a pénzügyek egy kézbe kerültek (KLIK), így igen nehézzé vált a
finanszírozás, de úgy vélem ezen a téren is tökéletesen helyt állt. Külső kapcsolatoknál
kiemelném az önkormányzattal való kapcsolatát. Az iskolában készült elégedettséget mérő
kérdőív alapján a pedagógusok, szülők elégedettek. Munkáját nagyon jónak ítélem meg és
javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk el a pályázatot.

Sipos Richárd: Hogy érzed hogyan viszonyul a tantestület most a pályázatodhoz?

Bajkó Ildikó: Picit enyhült a feszültség azzal, hogy csak egy pályázat érkezett. Amikor a
szavazás lezajlott azt néztem, hogy az 51% az én irányomba szavazott. Úgy érzem, segítik a
munkámat, mellettem állnak. Arra neveltem a tantestületemet, hogy demokratikusan
nyilvánítson véleményt. Amikor véget ért a szavazás megkértem mindhárom tagozatvezetőt,
hogy összegezzék, mit gondolnak rólam, mit szeretnének változtatni. Amiket negatívumként
mondtak, úgy vélem mind olyan, amit pozitívumba át tudok fordítani. Azt szeretném, hogy
színvonalas oktatás legyen az iskolában. Évek óta 5. osztályban nem kell összevonni
osztályokat, ez is azt mutatja, hogy jó úton haladunk. Ami nehéz volt és meg is érződött, hogy
30 napos belső helyettesítést vezettek be és ezt nehéz volt megoldani. Ilyenkor az intézmény
vezetőn csapódik le minden. A kiírt pályázatokon is látszik, hogy 9 pályázatot írtak ki a
tankerületben és mindenhol egy belső jelentkező volt csak.

Sipos Richárd: Mikor lesz a tantestületi szavazás?

Bajkó Ildikó: Május 8-án.

Kis-Simon László: Nagyon kiemelten foglalkozott a pályázatban a művészeti tagozat
tehetséggondozásával, de az iskolai részben nem érzem olyan hangsúlyosnak. Nagyon
határozott az iskola küldetéstudata. Kicsit hiányolom a hazaszeretetet.



Bajkó Ildikó: Jubileumi ünnepségekre külön részt szenteltem. Sok rendezvény szervezésében
részt vettem, ezek is fontos elemei a pályázatomnak. Fontosnak tartom a művészetoktatást,
ezért is emeltem ki. Másik kiemelkedő területe a tehetséggondozásnak, hogy a sport területén
is kiemelkedő eredményeket értünk el.

Szász-Vadász Endre: Külön meg szeretném köszönni, hogy ilyen nagy számban részt vettetek
a városi takarításban.

Simon Tamás: Könyvtárban megoldás lehetne a városi könyvtárral elektronikus
összeköttetéssel dolgozni?

Bajkó Ildikó: Nálunk ez egy kiemelt feladat volt. A könyvtár a SZIKLA könyvtári rendszert
használja, de ha a közeljövőben lesz lehetőségünk, hogy ugyanazt a rendszert használjuk,
akkor igyekszünk összekapcsolódni. Nagyon jó a kapcsolatunk a könyvtárral.

Simon Tamás: Helytörténeti oktatást be lehetne építeni a történelem óra keretébe?

Bajkó Ildikó: Oktatásba nem tudjuk, mert nagyon összetett az anyag a kerettanterv szerint. A
honismeretet külön foglalkozás keretében próbáljuk pótolni (Retro Ady Klub).

Dr. Pintér György: Javasolom a bizottságnak, hogy tűzze napirendre a helytörténeti kiadvány
megjelentetését. Azt gondolom, az Önkormányzattal nagyon jó a kapcsolata Ildikónak.
Kívánok sok sikert a továbbiakban.

Sipos Richárd KOSB elnök felolvassa a határozati javaslatot és jelzi, hogy személyes
érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

16/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
megismerte Bajkó Ildikónak a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői poszt ismételt betöltéséért készített pályázatát.

Ennek ismeretében azt a véleményt alakítja ki, hogy az alapos és körültekintő pályázat
valamint az elmúlt időszak igazgatói teljesítménye alapján a pályázó az igazgatói poszt
betöltésére messzemenően alkalmas, őt további öt évre erre megbízni javasolja.

Felkéri a Polgármestert, hogy e véleményt küldje meg a KLIK részére.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Markó József polgármester



3.- Támogatási kérelmek

Dr. Pintér György: van egy pénzügyi keret, amivel a bizottság gazdálkodhat és még az év
elején vagyunk, így ennek figyelembevételével kell döntenünk. Folyamatosan érkeznek be
pályázatok. Nagyon jók a projektek valóban, amiket szeretnének megvalósítani.

Sipos Richárd: 90. oldalon van a Gézengúzok kérelme. Változás történt. Nem tavasszal és
Miskolcon, hanem ősszel és Pápán kerül megrendezésre a fesztivál, amire a támogatást a
márciusi ülésen megszavaztuk. Módosítani szükséges a határozatot. Határidő így november
30-ra változik és Miskolc helyett Pápa lesz a szövegben.

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

17/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 13/2017.
sz. KOSB határozatot az alábbiak szerint módosítja.

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában működő Gézengúzok
Színjátszó Csoport pápai fesztiválon való részvételéhez a buszos költséget 200.000.- Ft
összegig átvállalja.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

Sipos Richárd: A 92. oldalon van 3, illetve a 95. oldalon 2 db kérelem, ami az előző ülés óta
érkezett be. A korábbiak a 112. oldalon vannak. Át van húzva 5 db, amiről a márciusi ülésen
döntést hoztunk, így még 4 maradt, amiről nem döntöttünk. Összesen 9 kérelemről kell
döntenünk. 1.7 millió áll még rendelkezésünkre és most április van. Javaslom, hogy a Gödi
Diáksport Egyesület részére kérjük fel a Képviselő-testületet, hogy sportszakosztályok keret
terhére támogassa. 400.000.-Ft működési támogatást kérnek.

Kovacsik Tamás: Én 300.000.- Ft-ot javasolnék.

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

18/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gödi Diáksport Egyesületet a költségvetés
sportszakosztályok támogatása előirányzat tervére 300.000 Ft-tal támogassa.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

Dr. Pintér György alpolgármester



Dr. Pintér György: GDSE táncszakosztály – nem pályázhatna, ennek utána kell nézni.  Abban
az esetben menjen testület elé, ha egyértelművé válik.

Sipos Richárd: Gödi Művészetoktatásért Alapítványtól érkezett több kérelem is. Nemzetközi
zenei versenyen való részvételre 300.000 Ft, házi zongoraversenyre 30.000 Ft, Perdülő
Táncegyüttes nyári tánctáborára 250.000 Ft és a szakmai versenyekre 75.000 Ft támogatást
kértek.

Dr. Pintér György: Valamilyen módon prioritást kell tenni a bizottság felé.

Szavári Anita: Házi zongoraversenyen a gyerekek fele szerepel. A kollégáknak is ez egy
szakmai fórum. A Nemzetközi zenei versenyen a Drums egyedüli ütős együttesként képviseli
az országot. A teljes költség 1,7 millió, aminek nagy része már meg van. Nagy sikerélmény
lenne a részvétel.

Boldog Mónika: Tánctáborra minden évben beadom a kérelmet. Évek óta sikeres a tábor,
nagyon várják a gyerekek. Minden tervezett programot meg szoktunk valósítani. Nagy terhet
az utaztatás jelent, amit a szülők fizetnek ki. A kollégák nem kapnak ezért juttatást, nem
profitorientált tábor. Meghívottak kapnak díjazást. Nagyon gazdag élményekkel térnek haza a
gyerekek. Évről évre színvonalas helyet érünk el kupasorozaton. 30-35 gyerek vesz részt és 4
fő kísérő. 6 nap 5 éjszakás a tábor.

Sipos Richárd: Javaslom, hogy a zongoraversenyről és a szakmai versenyről szavazzunk,
mivel ezek alacsonyabb összegű támogatási kérelmek.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

19/2017 (IV.19.) 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; Bankszámlaszáma: 10403253-50526769) 30.000.- Ft
támogatásban részesíti a házi zongoraverseny megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester



20/2017 (IV.19.) 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; Bankszámlaszáma: 10403253-50526769) 75.000.- Ft
támogatásban részesíti a 2017. évi szakmai versenyek megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

Sipos Richárd: A Huzella Iskola három eseményre kért támogatást összesen 350.000.- Ft-ot.
Népmese napja, idegen nyelvi hét és gyermeknapi rendezvények megszervezésére. Év közben
is szoktak még érkezni kérelmek, úgy vélem legyen elsőbbsége annak, aki időben beadta.

Kis-Simon László: Nagy sikerűek ezek a rendezvények az iskolában. Korábban nem kértek rá
támogatást.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

21/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványt (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne
kuratóriumi elnök; adószáma: 19179849-1-13; Bankszámlaszáma: 64700052-10001899)
100.000.- Ft támogatásban részesíti a Népmese napja megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

22/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványt (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne
kuratóriumi elnök; adószáma: 19179849-1-13; Bankszámlaszáma: 64700052-10001899)
150.000.- Ft támogatásban részesíti az Idegennyelvi hét megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester



23/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványt (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne
kuratóriumi elnök; adószáma: 19179849-1-13; Bankszámlaszáma: 64700052-10001899)
100.000.- Ft támogatásban részesíti a Mesterségem címere – Gyermeknapi kavalkád
megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

Sipos Richárd: Támogatások összege tekintetében kiegyensúlyozottság van a két iskola
között. A Gödi Dunavirág Néptáncegyüttes Röcögő csoportjának autóbusz költségeire kért
250.000 Ft támogatást. Javaslom, vegyünk le belőle 50.000 Ft-ot és 200.000 Ft támogatási
összegről szavazzunk.

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

24/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Dunakanyar Néptánc Egyesületet (képviseli: Bednárik Marcell elnök; adószáma:
18726543-1-13; Bankszámlaszáma: 63800207-10001624) 200.000.- Ft támogatásban
részesíti a Gödi Dunavirág Néptáncegyüttes Röcögő csoportjának autóbusz költségeire.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

Sipos Richárd: Még a Németh László Iskola alapítványának két kérelméről kell szavazni. A
kettő együtt 550.000.- Ft lenne.

Szavári Anita: Mivel Mónika több évtizedes munkáját ismerik, és több gyermek vesz részt,
így számomra az élvez előnyt.

Bajkó Ildikó: Felsőgödön nagyobb létszámú az iskola. Ez a támogatás nem csak a Németh
László diákjainak szól, hisz többen a Huzellában tanulnak.

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



25/2017 (IV.19.) 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; Bankszámlaszáma: 10403253-50526769) 250.000.- Ft
támogatásban részesíti a Perdülő Táncegyüttes nyári tánctáborának megrendezésére.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

Sipos Richárd: Javaslom az egyenlő összegű támogatást, 250.000 Ft-ot a nemzetközi zenei
versenyen való részvételre is.

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

26/2017 (IV.19.) 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; Bankszámlaszáma: 10403253-50526769) 250.000.- Ft
támogatásban részesíti a nemzetközi zenei versenyen való részvételre.

Fedezet: 2017. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök,

Dr. Pintér György alpolgármester

Egyebek - Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének véleményezése

Dr. Nagy Atilla: Azt szűrték ki az iskolai alapító okiratokból, hogy van némi pontatlanság.
Németh László Iskola művészeti iskola, viszont a Huzella Iskolában nem működött
ténylegesen a táncművészeti szak, ezért ez törlésre kerül, és helyette a néptánc tanszakot veszi
fel. Ez egy technikai jellegű változás.

(Kovacsik Tamás távozik)

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:



27/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
megismerte Gödi Németh László Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének tervezetét. Azt nem ellenzi. Ennek megfelelően utólagosan egyetért
azzal, hogy:

- a telephelyen töröljék a modern-kortárstánc tanszakot,
- az intézményben új tanszakként felvegyék a néptánc tanszakot,
- a telephelyen a fölvehető létszám 120 főre emelkedik.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

(Kovacsik Tamás visszaérkezik)

Dr. Pintér György: Két kiadvány van tervbe véve. Egyik egy térkép, aminek a hátoldalán lehet
szöveg. Másik egy minőségi kiadvány lenne. Jó ötlet, az is, hogy legyen képeslap Gödről.

Kovacsik Tamás: Több, mint egy éves kérés, hogy nincs a vasúton kirakva térkép. Az
állomásokra mindenképp ki kell rakni nagyobb méretű térképet. Kerékpárút mentén is
érdemes lenne kitenni tájékoztató jellegű térképet.

Dr. Pintér György: Más egy műanyag és egy papír térkép.

Kovacsik Tamás: Kerékpár út mentén olyan térképre gondoltam, hogy orvosi rendelők,
vendéglők, ivóvíz meg lenne jelölve.

Kovacsik Tamás: Másik kérdésem, hogy a nagyteremben miért nem került vissza a magyar
zászló?

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

28/2017 (IV.19.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a
címzetes főjegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal hivatalos nagytermébe helyeztesse
vissza a magyar zászlót.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Dr. Szinay József, címzetes főjegyző

Sipos Richárd: Pár szóban kérem alpolgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot, hogy
hol tart a Kincsem Istálló építkezése.



Dr. Pintér György: Lesz egy műszaki átadás és egy hivatalos átadó. Voltam bejáráson a
művelődési ház vezetővel. Igazából istállónak épült, így vannak hiányosságok művelődési
házkén való megfelelésben.

Sipos Richárd: Barabás Lajos pincér- és szakácsképzőt üzemeltet és meghívta a bizottságot,
hogy bemutassa az oktatói termet. Erre keressünk egy megfelelő időpontot.

Dr Nagy Atilla: Kérdés, hogy óvodáknál szeretnénk további átszervezést és alapító okiratot
módosítani? Nő a gyerekszám és egyre nagyobb nyomás van az óvodákon.

Sipos Richárd: Igen legyen ez a napirend a következő ülésen és kérem, hogy ne ülés előtti
kiosztással.

Kovacsik Tamás: Tegnap a Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy a Rákóczi úti
kerítést meg kellene csinálni, de az GSE feladata. Ülés után összefutottam GSE elnökével, aki
azt mondta, hogy 5 éve visszaadták a területet. Utána kellene ennek nézni, hogy akkor ez a
terület most kié?

Dr. Pintér György: Bemutató összefoglaló készült korábban, amiben az önkormányzati
tulajdon és GSE üzemeltetésű helyek szerepelnek. Ebben meg tudjuk nézni.

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


