
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. március 13-án 09:00-
kor kezdődő, rendes ülésén, Göd József Attila Művelődési Ház nagytermében.

Időpont: 2018. március 13. 09:00

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: KOSB rendes ülése

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megköszöni Szabó Zsuzsanna igazgatónak, hogy vendégül
látja a bizottságot a József Atilla Művelődési Házban. Szőke Zsófia nem jelezte távolmaradását és
eddig nem érkezett meg. Megállapítja a határozatképességet, 7 tagból 6 tag jelen van, és az ülést
megnyitja.

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

Napi rendi pontok:

1. József Attila Művelődési Ház igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

2. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

3. Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

4. Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

5. Egyebek
1.) Tájékoztatás az óvodai körzethatárokról – előterjesztő: dr. Nagy Atilla (szóban)

Szőke Zsófia megérkezik

1. József Attila Művelődési Ház igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása

Szabó Imréné prezentációjában bemutatja a József Attila Művelődési Ház közművelődési
tevékenységét és ismerteti a jövőbeli céljait. Áttekintést ad az intézmény gazdálkodásáról, kivetíti a
látogatottsági adatokat, képekkel szemlélteti a megvalósult felújításokat. Vázolja a szervezet
felépítését, a szervezeti kultúrát. Rámutat a problémákra.

Sipos Richárd megköszöni az előadást és felkéri a bizottságot az értékelésre.



dr. Nagy Atilla: Lényegében az igazgatói pozícióra egyetlen pályázat érkezett határidővel.

Kis-Simon László: Szabó Zsuzsa évente beszámol a bizottság felé a Művelődési Ház tevékenységéről,
így évről évre tudjuk nyomon követni a munkáját. Öröm, hogy ilyen sok rendezvény van. A
látogatottság azt mutatja, hogy minden gödi megmutatkozik évente 3-4 alkalommal az intézményben.
Nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket is szerveznek. A beszámoló tartalmas, színvonalas és
innovatív. Gratulálok a munkájához.

Kovacsik Tamás: Szeretném én is megköszöni ezt a sok munkát, amivel erőn felül teljesít.

Simon Tamás: Tevékenységével, céljaival a gödi identitást életben tartja, tovább viszi és erre nagy
szüksége van a városnak. Köszönöm a munkádat!

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

7/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Sport Bizottsága megvizsgálta
a József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) álláshelyre határidőben érkezett
egyetlen pályázatát, és annak ismeretében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázó
Szabó Imréné nyerje el a 2018. április 1 – 2023. március 31. időtartamra az intézmény igazgatói
álláshelyét.

Határidő: 2018. márciusi KT ülés
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

2. Beszámoló a József Attila Művelődési Ház 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkaterve

Sipos Richárd: A bemutatóval teljes képet kaptunk a Művelődési Ház munkájáról.

További kérdés nem érkezik, a bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

8/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a
József Attila Művelődési Ház 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint 2018. évi
munkatervét.

Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
Határidő: azonnal

3. Beszámoló a Göd Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkaterve

Hegyi Valéria: Ami változás előző évekhez képest, hogy idén előírták a könyvtáraknak a beszámoló
formáját.



Kis-Simon László: Szemléletes a beszámoló, tökéletesen lefedi a könyvtárban folyó munkát. Egyet
szeretnék kiemelni, a rengeteg rendezvényt. Tartalmas művelődési tartalmat szolgáltat az olvasó
közösség számára. Maximális elismerés illeti a könyvtárban dolgozókat, szakszerű humánus
hozzáállásukat szeretném kiemelni. Javaslom, valami jutalmazó rendszer bevezetését az olvasószám
növelése érdekében.

Hegyi Valéria: Indul idén egy egész éves kommunikáció, amivel növelni szeretnénk az olvasószámot

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

9/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja a Göd
Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint 2018. évi munkatervét.

Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
Határidő: azonnal

4. Támogatási kérelmek elbírálása

Sipos Richárd: A tavalyi évben is támogattuk a Gézengúzok színjátszó csoportot. Idén is részt vesznek
egy 3 napos fesztiválon, amihez szeretnék, ha a buszköltséget átvállaljuk, ez 230.000.-Ft. Erre várok
javaslatokat.

Kovacsik Tamás: Javaslom, hogy támogassuk a részvételüket.

Szőke Zsófia: Vannak eszközigénylések és rendezvénytámogatások a kérelmek között. Úgy vélem
tornaeszköz ugyanolyan fontos lehet, mint egy rendezvényre eljutás. A Gézengúzok rendszeresen
fellép a városi ünnepségeken.

Kis-Simon László: Lényegében nem kirándulásról van szó, hanem egy fesztiválról, ahol Gödöt
képviselik. Javaslom vállalja át a bizottság a buszköltséget.

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

10/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága, úgy dönt, hogy
a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában működő Gézengúzok Színjátszó
Csoport Zenés Színpadok Országos Fesztiválján (helyszín: Békéscsaba) való részvételéhez a
buszos útiköltséget 230.000 Ft (Kettőszázharmincezer Forint) összegig átvállalja.

Fedezet: 2018. évi költségvetésben KOSB pénzügyi kerete
Határidő: 2018. 04.01.
Felelősök: Sipos Richárd, KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester



dr. Pintér György: Jó gondolatnak tartom, hogy szempontokat tartsunk, milyen típusú rendezvényt
támogatunk. Ezek támogatások legyenek és nem finanszírozások. Negyedik szempont legyen, hogy
Alsó-Göd és Felső-Göd között egyenlő arányban legyen elosztva a támogatás. Huzella mindegyik
esetben inkább finanszírozást kér.

Szőke Zsófia: Német László iskola szakmai táborra kéri a támogatást, ami táncpedagógiai kérelem.

dr. Pintér György: Nekik 1.800.000 Ft a teljes költség és 320.000 Ft-ot kérnek.

dr. Nagy Atilla: A 36/2013 sz. Ök rendelet alapján támogatás a teljes költségek 90%-ig terjedhet és
10% önerőt kell biztosítani a kérelmezőnek.

Hamarné Kismartoni Adrienne: Gyakorlatilag adminisztratív nyújtottuk be a kérelmeket, az
alapítványunk sokat költ ezekre a programokra. Tavaly is nagyon jó volt, hogy meg tudtak valósulni a
tervezett rendezvények.

Szőke Zsófia: Javaslom, hogy ugyanannyit adjunk a két iskolának, a többi kérelmet pedig valamilyen
jelképes összeggel támogassuk.

Kis-Simon László: Rangsorral mindannyian egyet értünk. Itt van ez a gyereknap. Ez megvalósítható
osztályfőnöki keretből. A sporteszközök beszerzésére javaslom a KLIK megkeresését. Az ilyen irányú
támogatási keret megnőtt, tőlük kérjen az alapítvány.

dr.Pintér György: Nekem nem egyértelmű, hogy a fejlesztő játékok milyen játékok? Egyetértek azzal,
hogy eszközbeszerzés kapcsán ne döntsön a bizottság, hanem a KLIK-ket keressük meg. Erről akár
később is dönthet a bizottság.

Hamarné Kismartoni Adrienne: A kinti játékokat szeretnénk erősíteni, mert sok kinti testnevelés óra
van, a tanórai munkát szeretnénk ezzel segíteni.

dr. Pintér György: A KLIK felé le van adva igény?

Hamarné Kismartoni Adrienne: Igen le van adva eszközigény.

dr. Pintér György: Javaslom, hogy akkor döntsön a bizottság, ha a KLIK elutasítja az eszközigényt.

Szőke Zsófia: Mint minden intézménynek, gondolom a KLIK éves költségvetése is elkészült már.

dr. Nagy Atilla: Átlagnál nagyobb elvárások vannak és javaslom, tartsuk is ezt meg. Olyan dolgokat is
érdemes adni, amit a KLIK nem ad meg.

Sipos Richárd: Összegszerű javaslatokat kérek a bizottsági tagoktól.

Kis-Simon László: Fejlesztő játékok esetében milyen játékokról lenne szó?

Hamarné Kismartoni Adrienne: Fejlesztő társasjátékokról lenne szó, amiket osztályokban és
tanulószobán is lehet használni. Jelenleg is van a könyvtárnak, de nagyon rossz állapotban vannak.



Kis-Simon László: Itt 100.000 Ft-ot igényeltek, akkor javaslom, hogy a 90.000 Ft-ot adjuk meg. Így a
két iskola egyenlően részesül támogatásban 320.000-320.000 Ft-tal. A másik kettő kérelmet tegyük át
következő ülésre.

Hamarné Kismartoni Adrienne: A játéktárak kialakításához a 10% önerőt vállalja a Nyelv és Tehetség
Iskolai Alapítvány.

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

11/2018 (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; bankszámlaszáma: 10403253-50526769-66751007) 320.000.- Ft
Háromszázhúszezer Ft összegű támogatásban részesíti a Perdülő Táncegyüttes 2018. évi nyári
szakmai táborának alábbi költségeihez:

- Táncpedagógus szállás, étkezés
- Táncpedagógus tiszteletdíj
- Utazási költség busszal
- Szabadidős programok

Fedezete: 2018. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

12/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványt (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne elnök;
adószáma:19179849-1-13; bankszámlaszáma: 64700052-10001899) 90.000.- Ft Kilencvenezer Ft
összegű támogatásban részesíti Játéktár kialakításához és fejlesztéséhez.

Fedezete: 2018. évi költségvetésben „közművelődési, oktatási és sport bizottság pénzügyi kerete

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

Hamarné Kismartoni Adrienne: A gyermeknap megvalósításához a 10% önerőt vállalja a Nyelv és
Tehetség Iskolai Alapítvány.



A bizottság tagjai egyhangú 7 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

13/2018 (III.13.) KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítványt (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne elnök;
adószáma:19179849-1-13; bankszámlaszáma: 64700052-10001899) nem részesíti támogatásban a
gyermeknap megvalósításához.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

Sipos Richárd javasolja, hogy a Gödi Sirály Egyesület az előző évekhez hasonlóan a költségvetés
sportszakosztályok támogatása sor terhére kerüljön elfogadásra.

A bizottság tagjai 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

14 /2018 (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.

Fedezet: Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor 2018
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

Dr. Pintér György alpolgármester

5. Egyebek

Szőke Zsófia tájékoztatja a Bizottságot, hogy a két óvoda a törvényességi ellenőrzésen kiválóan
teljesített. Kérdése, hogy az intézményvezetői jutalmazásról mikor beszél a bizottság. Mivel nincs
jelen munkáltatói jogkör gyakorlója az ülésen, nem tudnak érdemben hozzászólni a tagok.

dr. Nagy Atilla tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem szükséges módosítani az óvodai körzethatárokat a
beiratkozáshoz.

Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Kis-Simon László Sipos Richárd
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő KOSB elnök


