
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. június 15-én
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Időpont: 2017. június 15. 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.

Sipos Richárd: Egyebekben lenne egy szóbeli beszámoló a Kakaós Csiga Fesztiválról, illetve
Szász-Vadász Endre és Kovacsik Tamás jelezte, hogy szeretne hozzászólni.

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

Napi rendi pontok:

1. Egyebek
I. Tájékoztató az I. Gödi Kakaós Csiga fesztiválról
II. Gödön élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre által szervezett
kirándulás a Csíksomlyói Búcsúra
III. Könyvtár

2. Támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester

3. Preventív mozgásjavító tornához további eszközök beszerzése
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

1. Egyebek – I. Tájékoztató az I. Gödi Kakaós Csiga fesztiválról

Sipos Richárd: Megkérem a szervezőket, számoljanak be róla, hogy sikerült az I. Gödi
Kakaós Csiga Fesztivál

Makai Viktor: Nagy vonzerővel bírt, nagy tömeg mozdult meg a fesztiválra. Mindent
megtettünk, hogy jól sikerüljön. Gyerekek jól érezték magukat, volt olyan, aki Sopronból jött
el. Sokan nem kaptak már csigát, mivel két óra alatt elkapkodtak mindent. 1300 csigával
készültünk a rendezvényre.



Barabás Mónika: Csalódás volt, hogy a helyi pékeket nem tudtuk mozgósítani, ha nem
érkezett volna vidékről csiga, akkor gondban lettünk volna.

Makai Viktor: Legközelebb megpróbáljuk jobban motiválni a pékségeket. Valószínű nagyobb
helyre lenne szükség.

Barabás Mónika: Én személy szerint ragaszkodom Gödhöz, nagyon ragaszkodom hozzá, hogy
itt legyen. Nagy parkolási igény van, országos rendezvénnyé nőhetné magát. Nagy kérdés,
hogy mit szeretnénk. Ebben nagy szerepe van az önkormányzatnak. Lehetne belőle országos
fesztivált csinálni, amihez nagyon jó időpontot kell találni.

Dr. Pintér György: Időm nagy részét a fesztiválon töltöttem vasárnap. Köszönjük a szervezést.
Ezekre a kérdésekre javaslom, térjünk vissza többször is. Tombola átadásánál döbbentem meg
én is, hogy milyen messziről érkeztek a fesztiválra. Dunakeszinek ott a Katonadomb, ami
majdnem Duna-part. Gödön Duna-parti területről nem tudok, ami megfelelő lenne egy ilyen
rendezvényhez. Igazából nincs nagy önkormányzati terület, ami használható. Ezek most
kérdések, nem biztos, hogy most meg kell válaszolni mindet. Nekem az árnyékolás volt gond.
Erre is lehet megoldásokat találni, akár napvitorlák kihelyezésével.

Barabás Mónika: Mi gondoltunk arra, hogy a strand parkolójáig megnövelve a területet
lezárni, illetve a golf pálya területén, esetleg a strand bevonásával kibővíteni a helyszínt.

Dr. Pintér György: Ezt a szervezést most meglehetős késéssel kezdtük.

Barabás Mónika: Ahhoz, hogy színvonalas fesztivált hozzunk létre a jövő évről már le is
késtünk, a fellépők már le vannak foglalva. 2019-et érdemes kitűzni célnak, hogy tényleg jó
szervezés legyen.

Kis-Simon László: Gratulálunk ahhoz, hogy megrendezték ezt az eseményt. Többször
felmerült a kakaós csiga fesztivál gondolata, de senki nem mert belevágni. Ez most sikerült.
Szerintem ne hagyjunk ki évet, elsősorban a lakosság reakciója miatt. Igény volt a fesztiválra.
Sokakkal beszélgettem, mindenkinek az volt a véleménye, hogy erre igény van. nagyon jó
ötletnek tartom azt is, hogy Felsőgödön volt. A helyszín szűkösségére a későbbiekben ki kell
dolgozni valamit. Vidékről is bejelentkeznek, ez természetes.

Kovacsik Tamás: Ha igény van rá, szívesen bemutatok egy fesztivál szervezőt, aki nagy
országos fesztiválokat szervez. Szívesen megkérem, hogy jöjjön ki és beszéltek vele. 50-60
ezer fős rendezvényeket szervez, azt mondja, olyan szinten tudjuk tartani a látogatottságot,
ahol akarjuk, ez szervezés kérdése.

Dr. Pintér György: Figyelembe kell venni mi az a tömeg, ami még nem zavarja a környék
lakosságát.

Kis-Simon László: Most szabályozta például Budapest Önkormányzata, hogy mennyi
futóversenyt rendezhetnek. Budapesten nehezebb a közlekedés, mint Gödön, ha ott meg lehet
oldani, akkor itt is úgy kell neki indulni, hogy meg tudjuk oldani.



Barabás Mónika: Szponzorokat kell szerezni. Gyakorlatilag minden árus ingyen volt ott.
Nagyobb szintű fesztivál lesz, akkor nem ebben gondolkodunk, hogy jöjjön mindenki és
érezze jól magát.

Sipos Richárd: Mivel nincs több kérdés köszönjük a részvételt és gratulálunk a fesztivál
sikeréhez.

1. Egyebek II. - Gödön élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre által szervezett
kirándulás a Csíksomlyói Búcsúra

Szász-Vadász Endre: Június elején a Csíksomlyói búcsúra szerveztünk egy sikeres
kirándulást. Méltóan szerepeltünk és bemutattuk Gödöt. Aki nézte a Duna TV-t többször
láthatta a Göd feliratú zászlót. Az első koszorúzás alkalmával volt egy nagyobb pihenő.
Pénteken elmentünk az ezer éves határhoz, ott szintén koszorúztunk, valamint a Nyerges tetőn
is. Aki nem volt és magyar ember annak el kell menni életében legalább egyszer. Vasárnap
Székelyudvarhelyen Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg. Gödi Körképben is meg fog jelenni
egy cikk a kirándulásról.

1. Egyebek III: - Könyvtár

Kovacsik Tamás: Göd könyvtárában kezdenek sűrűsödni a gondok. A polgármester arra kért,
hogy keressünk a városközpontban egy épületet, ami alkalmas könyvtár kialakítására. A terv,
hogy egy komoly nagy könyvtár legyen. Törvényi előírás, hogy csak település központban
lehet. Egy villa üresedett meg, ami érdemes lenne. Akkora telken van, hogy esetleg bővíthető
is lenne későbbiekben. Alkotmány u. 1. szám alatt van ez az épület. Nincs jó állapotban, az
képvisel értéket benne, hogy régi gödi villa. Parkolót is ki lehet alakítani. Megnéztük és
megállapítottuk, hogy jelenleg is használható volna, 34 milliót kérnek érte és megközelítőleg
ennyit kellene még ráfordítani bővítésre. Elég drága, ezért azt a javaslatot tenném, hogy egyik
évben meg kellene venni, másik évben átalakítani. Megdöbbentő volt, hogy a könyvtáros azt
mondta, ha 100 nm-rel bővül, akkor sem tudja használni, mert nem tud napilap olvasót
kialakítani. Azt mondta minimum a Csapatpihenő vagy a Kincsem épület kell könyvtárnak.
Nagy munka átépíteni, de 100 évre megoldja a problémát. 1000 ok szól mellette. Van egy
másik épület, ami 60 millióba kerül, nincs parkolási lehetőség, ugyanúgy át kellene építeni. Ki
kell használni ezt a lehetőséget. 80 millióból kijön, ha építünk egy újat, az se lenne olcsóbb.
Ilyen telek már nincs Gödön. Ezzel a városközpont is bővülne.

Szász-Vadász Endre: Felsőgödön jelenleg üresen áll az Iparos kör, miért nem tudjuk bérelni
vagy megvásárolni.

Sipos Richárd: Óvoda miatt olyan nagy ott a forgalom, hogy több közintézményt nem bír el.

Kovacsik Tamás: Itt bővülhetne a parkoló a Kossuth térhez. Ideális helye egy
könyvtárépületnek.

Dr. Bognár László: Az lenne még nagy előny, hogy a művelődési háznak két óriási terme
lenne. Mindkét épületben lenne két nagy termük.



Sipos Richárd: Köszönjük, szerintem ezt támogatjuk. Arra van ígéret, hogy forrás van rá?

Kovacsik Tamás: Amennyiben alkalmas épületet találunk.

Szász-Vadász Endre: Itt vagyunk nyár közepén és még nincs képeslapunk.

Dr. Nagy Atilla: Régóta téma a képeslap készítés kinek a feladata. Elsősorban piacra kellene
bízni, de nem biztos, hogy igény van rá.

Kovacsik Tamás: Úgy tudom nyújtott be valaki képeslap árusításhoz kérelmet. Esetleg ő
foglalkozhatna képeslapterjesztéssel.

Dr. Pintér György: Képeslap terén sokat változott az emberek szokása, már kevesebben írnak
képeslapot, csökken az igény iránta. Mindenki mindent az önkormányzattól vár. Ami nem
kötelező feladat, el fog veszni a rendszerben, mert nincs rá ember, aki foglalkozzon vele,
megszervezze, megtervezze. Ez a feladat is fontos, de kapacitás hiány van.

Dr. Nagy Atilla: Támogatási pályázatot írhatnánk ki esetleg képeslapterjesztésre.

2. Támogatási kérelem

Dr. Pintér György: A Dunai Vízisport alapítvány 200.000 Ft támogatást kér az
önkormányzattól a XXIV Göd Kupa Kajak-Kenu tömegsport rendezvény megvalósításához.
Előző évben 340.000 Ft-ot kapott, amivel rendben elszámolt. Minden évben támogatjuk ezt a
rendezvényt, idén is javaslom támogatását.

Sipos Richárd: Van összegszerű javaslat?

Dr. Pintér György: 180.000.- Ft-ot javaslok.

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

32/2017.(VI.15.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés sportszakosztályok támogatása előirányzat
terhére 180.000 Ft-tal (azaz Egyszáznyolcvan ezer forint) támogassa a Dunai Vízisport
Alapítvány (képviseli: Török László kuratóriumi elnöke, székhelye: 2132 Göd, Szent
Imre h. u. 16.) által szervezett XXIV. Göd Kupa rendezvényt. A támogatás a
rendezvényhez szükséges alapanyagok és kellékek megvásárlását biztosítja.

Fedezet: Sportszakosztályok támogatása előirányzat
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sipos Richárd elnök



3. Preventív mozgásjavító tornához további eszközök beszerzése

Dr. Nagy Atilla: Annyit fűznék hozzá az előterjesztéshez, hogy Somkereki Edit most jelezte,
hogy elkészült a beszámolója, a következő ülésre behozzuk. Ezek az eszközök jók lennének,
de nem tudja ki-be tenni a kocsiba. Nem a KOSB keret terhére kerülne beszerzésre, hanem a
költségvetés „önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz” keret terhére, amennyiben szakmailag
szükségesnek látja a bizottság.

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

33/2017.(VI.15.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
polgármesternek, hogy a költségvetés „önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz”
előirányzat terhére az óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő tornához
fejlesztési eszközöket szerezzen be bruttó 354.010 Ft értékben (azaz
Háromszázötvennégyezer-tíz forint), és ezeket az eszközöket a város két óvodájába
helyezze ki használatra.

Fedezet: 2017. évi költségvetés „önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz” kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József, polgármester

Sipos Richárd: Az óvodavezetői pályázat miatt rendkívüli ülést kell majd tartanunk. Most egy
30 napos véleményezési szakasz van folyamatban. Egy pályázat érkezett. Zárt ülés lesz.
Június 26. hétfő 17:00 órakor kerül sor a nevelőtestületi ülésre. Javaslom, egy tag képviselje a
bizottságot.

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


