
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. november 12-én a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Sándor István. nincs jelen. 
 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
Javasolja, hogy első napirendként a javaslattételt a Pest Megye Közgyűlése által kiírt sportdíjakra, 
második napirendként a Gödi Horgász Egyesület céltámogatásának elszámolását, harmadik 
napirendként a lakossági levelet, negyedik napirendként az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos 
kérdéseket, ötödik napirendként pedig az egyebeket tárgyalja meg a bizottság. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) Javaslattétel a Pest Megye Közgyűlése által kiírt sportdíjakra  
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) A Gödi Horgász Egyesület céltámogatásának elszámolása 

Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) Lakossági levél 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

4.) Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos kérdések 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

5.) Egyebek 
 
 
1. Napirend tárgyalása:  
 
Pinczehelyi Tamás: Dr. Horváth László elküldte a kitüntetésre javasoltak névsorát a Pest Megyei 
Önkormányzat Ifjúsági és Sportirodájának. Átadja neki a szót.  
 
Dr. Horváth László: Ismerteti, hogy három kategóriában kiket javasolt a kitüntetésre. 
 
Pinczehelyi Tamás: Szavazzunk arról, hogy pótlólag jóváhagyjuk-e a javaslatokat! 
 
 



A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

33/2008. (XI.12.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

 pótlólag jóváhagyja, hogy Dr. Horváth László Pest Megye legjobb utánpótláskorú 
 fiú sportolói kategóriában 1. helyre Slezsák István, 2. helyre pedig Hamar Péter  

kajakozókat javasolta. Az év edzője Pest megyében címre Jánosházi Imrét  
ajánlotta. Pest megye legeredményesebb szabadidő sportszervezete 

 kategóriában pedig a Gödi Sport Egyesületet javasolta. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
2. napirend tárgyalása 
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Gödi Horgász Egyesület céltámogatásának elszámolását. Az Egyesület 
a kapott összeget a haltelepítésre használta fel. A telepítés 342.500,- Ft volt, melyből 80.000,- Ft-ot a 
fenti támogatás terhére számoltak el. A haltelepítési jegyzőkönyv, a számla és az átutalás másolatát is 
megküldték. Elfogadjuk a beszámolót? 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2008. (XI.12.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

elfogadja a Gödi Horgász Egyesület céltámogatásának elszámolását.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
3. Napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: Két hete kapott egy lakossági levelet. A Kosárlabda Szakosztály és a Gödi Sport 
Egyesület működéséről van benne szó.  
 
Csányi József: Személyes sértődést és ellentétet lát Horváth úr és a levél írója között. Nem fog tudni 
állást foglalni ebben az ügyben. Nem kíváncsi rá, hogy a kinek a magánéletébe taposnak bele. 
 
Pinczehelyi Tamás: Igazat ad Csányi úrnak. Azt szeretné javasolni, hogy vegyék először a Gödi 
Kosárlabda Játékért Alapítvány ügyét. Az elmúlt rendes sport bizottsági ülésen odaítéltek az 
Alapítványnak 170.000,- Ft-ot. Azt javasolja, hogy ezt a határozatot függesszék fel, amíg ki nem 
vizsgálják az ügyet. Több oka van. Nem szeretné a Sport Bizottságot olyan dologba belerángatni, ami 
a Bizottság munkáját vonja kétségbe. Az összegre más felhasználást javasolna. 
 
Dr. Megyery Csaba: Nem látta a levélben, hogy a Kosárlabda Alapítványról lenne szó. 
 



Pinczehelyi Tamás: Itt az áll, hogy nem volt évek óta még kuratóriumi ülés sem. A III. bekezdés elég 
részletesen ezzel foglalkozik. De menjünk tovább. Dr. Horváth László azt ígérte, hogy a 
hitelkérelemhez kapcsolódóan bemutatja a Gödi Sport Egyesület üzleti tervét. 
 
Dr. Horváth László: Már elkészítették, csak be kell hozni. Egyik banknál sem volt feltétel. A 
kezességről szóló nyilatkozatot kérték, meg a mérleget.  
 
Csányi József: Amennyiben az Gödi Sport Egyesület nem tudja fizetni a részleteket, akkor az egész 
felvett hitelt egy összegben vissza kell fizetni.  
 
Dr. Horváth László: Az Egyesület akkor nem tudja fizetni, ha kevesebb támogatást kap. Ha minden 
egyesületről érkezik egy ilyen levél , akkor minden támogatást felfüggesztenek? 
 
Pinczehelyi Tamás: Ki szavaz arra, hogy felfüggesszük azt a határozatot, amelyben a Kosárlabda 
Alapítványnak odaítéltük a támogatást?  
 
 
A bizottság –2 igen szavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

35/2008. (XI.12.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

 nem vonja vissza a Gödi Kosárlabda Játékért Alapítványnak 2008.10.08-án 
 megszavazott 170.000,- Ft támogatásról szóló határozatát. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Addig nem írja alá a jegyzőkönyvet, amíg nem vonják vissza a határozatot. A 
napirendi pontot lezárják. 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
Pinczehelyi Tamás: A Sport Bizottságnak van olyan hatásköre, hogy az általa támogatott 
alapítványoknál, egyesületeknél a nevelőket, edzőket jóváhagyja.  
 
Dr. Horváth László: Szerinte nincs olyan hatásköre. Szívesen működnek együtt. Összeírta, hogy hány 
fő utánpótlás edző van. A kosárlabdánál elérték azt a szintet, hogy ott szakképzett edző legyen. 
 
Pinczehelyi Tamás: Ha pénzt kell adni, akkor Gödi SE másképp áll a dolgokhoz. Szeretnének neveket 
tudni és a bizonyítvány másolatát látni.  
 
Csányi József: Ha magasabb szinten csinálnak valamit, akkor olyan edző kell, aki szakképzett. Ha 
valakinek esetleg nincs erről bizonyítványa, azt nekünk tudomásul kellene vennünk.  
 
Pinczehelyi Tamás: Például a kosárlabdánál nincs megfelelő edzés, nincs bemelegítés, levezetés.  
 
Dr. Megyery Csaba: Látta már, hogy sántítottak a gyerekek? 
 
 



 
Pinczehelyi Tamás: Sokan neki panaszkodnak. Akar-e foglalkozni a Bizottság azzal, hogy a gyerekek 
egészségesen legyenek nevelve? Ebben úgy tudunk részt venni, hogy szakképzett edzők foglalkoznak 
velük. Mi lenne erre a megoldás? 
 
Dr. Horváth László: Az edzői névsort leírja, hogy ki mivel foglalkozik. Amennyire lehet, beiskolázzák 
őket. Ne a Sport Bizottság tagjai mondják meg, hogy az az ember jó, vagy nem jó. Ha érkezik 8-10 
panasz, az más, akkor meg kell beszélni és feldolgozni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ezt az észrevételt konkrétan egy testnevelő tanár juttatta el hozzá, kell vele 
foglalkozni?  
 
Dr. Horváth László: Akkor hívják ide az edzőt, hogy mondja el a panaszt. 
 
Pinczehelyi Tamás: Ők is szeretnénk, ha szakképzett edzők lennének. Van olyan edző, akinek nincs 
végzettsége, de még is 5-6 éve csinálja, rajong érte több korosztály. 
 
Dr. Megyery Csaba: Amelyik edzőről szó van, az pont szakképzett, 49-szeres válogatott.  
 
Pinczehelyi Tamás: Nem nyugtatja meg, hogy hányszoros válogatott, egyáltalán nem biztos, hogy tud 
tanítani, hogy jó edző.  
 
Csányi József: A névsor le lesz adva, fogjuk tudni, hogy melyik edzővel mi a helyzet. Ez szerinte is jó. 
 
Dr. Megyery Csaba: Csinálunk egy szülői értekezletet, eljön az egész Sport Bizottság, mindenki 
meghallgatja a szülők véleményét.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ha már beérkezett egy ilyen levél, az a dolgunk, hogy foglalkozzunk vele. Azért 
kértem a listát, hogy tudjunk válaszolni. 
 
Szegedi Sándor: Ezt a bizonyos összejövetelt minél előbb jó lenne megejteni, hogy tisztázódjon sok 
minden. Kiderüljön, hogy ezek az edzők képesek-e arra, hogy a gyerekeket jó irányba vigyék vagy 
sem.  
 
Pinczehelyi Tamás: Még egy javaslata van. Kérte a Sport Egyesületet, hogy szakosztályonként 
adjanak egy létszámot. A költségek vonatkozásában pedig az is kellene, hogy mennyi tagdíjat fizetnek 
a gyerekek. A Kosárlabda Szakosztály pedig fog egy szülői értekezletet tartani. Ezzel egyetértünk?  
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2008. (XI.12.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

 megkéri a Gödi Sport Egyesületet, hogy adjanak le egy jelentést, melyben szerepel, 
 hogy szakosztályonként hány fős a létszám és mennyi tagdíjat fizetnek  

a gyerekek. A Kosárlabda Szakosztálytól pedig azt kéri, hogy a Sport Bizottsággal 
 közösen tartsanak egy szülői értekezletet. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 



 
 
5. Egyebek tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Tősér Tibor a legutóbbi ülésre benyújtotta a kézilabda csapat támogatási kérelmét, 
amit visszaadtunk hiánypótlásra. Most ismét itt a kérelem a Németh László Általános iskola 
pecsétjével és az igazgatónő aláírásával. Egyetértenek a bizottsági tagok ezzel a támogatással? 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

37/2008. (XI.12.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

az AMI Fiúk Kézilabda Csapata részére 100.000,- Ft támogatást biztosít,  
a bizottsági keret terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 SB elnöke jegyzőkönyvvezető 
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