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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. június 27-én
08:15-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2018. június 27. 08:15
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB rendes nyílt ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7
tagból 6 tag jelen van. Bognár László jelezte távolmaradását, igazoltan van távol,
Az elnök javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását, valamint azt, hogy a „Helyzetjelentés
a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével kapcsolatos teendők teljesítéséről” napirendi pont – az
előterjesztés és az előterjesztő megjelenésének hiányában – törlésre kerüljön.
Szőke Zsófia elmondta, ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság az ülésen hallgassa meg az óvoda
átépítésével kapcsolatosan.
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napirendi pontok:
1. Egyebek (GSE Kézilabda Szakosztály kérelme)
Előterjesztő: Sipos Richard KOSB elnök
2. Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök
3. Javaslattétel Pro Urbe Gödért emlékéremre - zárt ülés
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök
4. Gödi Kincsem óvoda átépítése

Napirendi pontok tárgyalása
1.Egyebek (GSE Kézilabda Szakosztály kérelme)
A Bizottsági ülésen megjelent Molnár Zoltán a GSE Kézilabda Szakosztály szakosztályvezetője.
Elmondta, hogy több sportoló is kérte, indítsanak felnőtt megyei csapatot a már nem aktívan
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kézilabdázóknak., kb. 30-35 főről lenne szó. Az edzéseket a Balázsovits János Sportcsarnokban
tervezték megtartani, akivel a GSE-nek bérleti szerződése is van. Ennek érdekében felvette a
kapcsolatot a Sportcsarnok létesítményvezetőjével. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a Sportcsarnok
foglalt az egyik kért időpontban, ekkor hobbi focistáknak van lefoglalva a terem. Molnár Zoltán kéri a
Bizottságot, hogy a heti egyszeri, kedd 20-22 óráig tartó edzés biztosításának érdekében járjon el az
illetékeseknél.
Lőrincz László felvetette, hogy a hobbi focistáknak esetleg lehetne más lehetőséget keresni, vagy
külső helyszint felajánlani.
Kovacsik Tamás javaslata szerint nyáron a műfüves pályát lehetne felajánlani a focistáknak, ott van
világítás is. Fontos lenne, hogy lehetőséget kapjanak a kézilabdások is az edzésekre.
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

28/2018. (VI. 27.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
felkéri a Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy a Gödi Sport Egyesülettel kötött bérleti
szerződést módosítsa annak érdekében, hogy kedden 20.00-21.30 óráig a Kézilabda Szakosztály
edzési lehetőséget kapjon a Balázsovits János Sportcsarnokban.
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

2. Támogatási kérelem
A GSE Asztalitenisz Szakosztálya azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy az edzésekhez
terembérletét 350.000,-Ft-tal támogassa.
Szőke Zsófia javasolja, hogy a Bizottság dolgozzon ki egy olyan koncepciót, amely szerint a
kérelmeket be lehet adni. Ugyanis nehéz eldönteni, hogy kinek adja a Bizottság a támogatást, vagy
másra fordítsa az összeget. Az igazságos döntés érdekében szerinte fontos lenne ennek rendszerbe
foglalása.
Lőrincz László elmondta, hogy az összes GSE támogatás csökkent a csarnokban végzett munkák
miatt, így az Asztalitenisz Szakosztály támogatása is kevesebb lett. Ők rossz helyzetben vannak, mivel
nagyon megnövekedett a létszám és kis helyük van az edzésekre. Szerinte fontos, hogy legyenek meg
az alapvető feltételek, az edzési lehetőségek.
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

-2629/2018. (VI. 27.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek hogy a költségvetés sportszakosztályok támogatása sorának
terhére 350.000 forinttal növelje meg a Gödi Sport Egyesület 2018. évi támogatását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről.

4.Gödi Kincsem óvoda átépítése
Szőke Zsófia elmondta, hogy azért ragaszkodik a téma megbeszéléséhez, mert az aljegyzőtől levelet
kapott, amelyben tájékoztatást kért az óvodai férőhelyekről, az átépítés miatti csoportok
átszervezéséről, és a dolgozókról. Ő eleget tett a kérésnek és megtette a javaslatait, illetve tájékoztatást
adott. Már 3 hónapja dolgozik a munkatársaival azon, hogy a gyerekeket elhelyezzék a legkisebb
mozgatás révén. 16 csoportból 14 csoportot alakítottak ki, a munkatársakat is elhelyezték, senkit nem
küldtek el. A szülőkkel is megbeszéltek mindent, és igyekeztek kéréseiket teljesíteni. Két héttel ezelőtt
volt egy megbeszélés, amiről az értesítést későn kapták meg, ezért nem tudott mindenki megjelenni. A
megbeszélésen elhangzott, hogy az önkormányzat nem intézkedett még a konténer óvodák
megrendeléséről. Nem kaptak tájékoztatást arról sem, hogy pontosan mikor lesz a költözés, ezért most
nem tudják, mit mondjak erről a szülőknek. Mivel még most sem tudnak semmi pontosat a
költözésről, ezért szerette volna, ha az ülésen az aljegyző és a beruházási osztály vezetője tájékoztatást
ad erről. Elmondta továbbá, hogy jelenleg szabadságon van, és vidékről jött fel ezért az ülésre.
Kovacsik Tamás megjegyezte, hogy a Rákóczi úti bölcsődében jelenleg is dolgoznak, folyik az
átalakítás annak érdekében, hogy oda elhelyezzék az óvodából a gyerekek egy részét. Szerinte nem
megengedett az, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztő aljegyző nem jelenik meg, ezt jelezni kell az
önkormányzat felé, mivel ez már több esetben is megtörtént. Javasolta, hogy az óvoda beruházás
ügyében a bizottság kérjen tájékoztatást az aljegyzőtől és a beruházási osztály vezetőjétől.

Mivel több kérdés nem merül fel, Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a
részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Kis-Simon László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Richárd
KOSB elnök

