
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. december 10-én a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Dr. Megyery Csaba és Sándor István nincsenek jelen. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Javasolja, hogy első napirendként az Egyebeket, második napirendként a Képviselő-testület 2009. évi 
munkatervét, harmadik napirendként pedig Göd Város Önkormányzatának 2006-2010-es évekre 
vonatkozó gazdasági programját tárgyalja meg a Bizottság. 
 
A bizottság egyhangú - 3 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Egyebek 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

2. A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3. Göd Város Önkormányzatának 2006-2010-es évekre vonatkozó gazdasági programja 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

 
 
1. Egyebek 
 
Pinczehelyi Tamás: Vegyük előre a vendégeinket. Alakult egy új gödi ifjúsági sportegyesület és az 
alapítói szeretnének bemutatkozni pár szóval.  
 
Dr. Damm Andrea: Köszönik szépen a lehetőséget. A szervezetet Gödi Diák Sport Egyesület néven 
alapították, hárman vannak itt az alapítók képviseletében, mindhárman gödi lakosok. 
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett. 
 
Török Géza: Az Egyesület célja a gödi gyermekek sportolásának minél magasabb szinten való 
biztosítása. Elég sok gyerek űzi ezeket a sportokat, az Egyesület nyitott arra, hogy csatlakozzanak 
hozzájuk. Fontos szakmai szempont és cél, hogy a gyerekek minél magasabb szinten jussanak a 
sporthoz, az edzői munka magas színvonalú legyen, az edzők felkészültek legyenek. Elkészült egy 
logó, amiben szerepelni fog Göd város címere is.  
 
 



Dr. Damm Andrea: A struktúráról szeretne mondani pár szót. Az ő elképzeléseik és törekvéseik 
helytállóak. Az Egyesület felépítése: elnökség, ellenőrző bizottság és az egyes sportágaknak 
szakosztálya lesz. Várnak bárkit nyitottan, hogy az Egyesület tagja legyen. Szeretnék, ha lenne több 
olyan személy, akik az Egyesület életében tudnak segíteni.  
 
Pócsa István: Az Egyesületnek nyitott működése lesz. Az Önkormányzattól is szeretnének meghívni 
tagokat.  Az a céljuk, hogy a gyerekek nyugodt körülmények között sportolhassanak. Ehhez egy olyan 
szervezeti háttért kívánnak nyújtani, ami támogatja őket.  
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszöni a bemutatkozást. Támogatja a civil szervezeteket. Támogatja, hogy 
az egyesület az ifjúsággal akar foglalkozni, hogy lekössék az idejüket. Van-e kérdés? 
 
Csányi József: Mi az oka annak, hogy úgy döntöttek, hogy egy új sportegyesületet hozzanak létre? 
Nincsenek megelégedve a Gödi Sport Egyesülettel? 
 
Török Géza: Azt szeretnék, hogy az edzők minél magasabb szakmai szinten végezzék 
tevékenységüket. Több olyan szervezet van, akik nem tartoznak egyesülethez. Ha csatlakozni akarnak 
hozzájuk, akkor megtehetik. 
 
Csányi József: Milyen sportággal foglalkoznának? A Gödi Sport Egyesület sportolói számos 
sportágban jelentős eredményeket értek már el. 
 
Dr. Damm Andrea: Nem akarják, hogy összehasonlítsák őket másokkal. Az Egyesület élete hosszabb 
idő alatt épül fel, legalább 4-5 szakosztállyal szeretnének kezdeni.  
 
Csányi József: Nem tartja szerencsésnek, hogy bármely képviselő tag legyen. 
 
Dr. Damm Andrea: Ők csak azt szeretnék, ha egy személyt delegálna az Önkormányzat. 
 
Pinczehelyi Tamás: Egy újonnan alakult civil szervezet bizonyára számít valami támogatásra az 
Önkormányzattól. A jövőben azt szeretnék, hogy az eredmény-orientáltság domináljon a pénzek 
elosztásában. Mindenfajta sportot nem tud támogatni az Önkormányzat, szelektálni kell, hogy 
mennyire tömegsport, mennyire eredményes. Igazságos elosztást szeretnének. 
 
 
2. napirendi pont:  
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Képviselő testület 2009. évi munkatervét. Szerinte ehhez nem nagyon 
kell hozzáfűzni semmit, szavazzanak. 
 
 
A bizottság egyhangú - 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

38/2008. (XII.10.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
elfogadja a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. évi munkatervét. 
 
 

Melléklet: Határozati javaslat  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 



3. napirendi pont: 
 
Pinczehelyi Tamás: Üdvözli Nagy Atillát és megkéri, hogy terjessze elő a napirendi pontját. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ismerteti az előterjesztést. A legtöbb bizottság már tárgyalta, voltak kiegészítéseik. 
Mi a Sport Bizottság véleménye?  
 
Csányi József: Ehhez bármit hozzá lehet tenni, vagy el lehet venni. Egyben van.  
 
Kollár Zalán: Örül, hogy elég bőven foglalkozik a nem versenyszerű sporttal és a turizmussal, a 
fürdővel kapcsolatban is felvetődnek kérdések. Kikapcsolódási-, edzési lehetőség és látványosság is 
van a Dunakanyarban, hogy eljöjjenek ide edzőtáborozni a csapatok. Örül, hogy elindul egy ilyen 
jellegű kezdeményezés.  
 
Csányi József: Ha visszatérünk az új sport egyesületre, ebből megint csak cirkusz lesz, hogy megint ki 
mennyi pénzt kapjon. A végén senki sem fog jól járni. Csak a gond lesz. Egyre több a civil szervezet.  
 
Pinczehelyi Tamás: Egyetért Csányi úrral. Nem látja, hogy Gödön milyen turizmust lehetne 
kialakítani. Göd turizmusának befellegzett. Az olyan megmozdulásokat támogatja, amit Wágner 
László szervez. A BM Üdülő ott áll kihasználatlanul, annak az élére kellene egy jó ember, azt lehetne 
működtetni. Rendbe van hozva, csak nincs kihasználva. Alkalmas lenne edzőtábornak. Nincs mit 
nézni Gödön, szerinte itt nincs turizmus. Gödnek a saját adottságaiból kellene megélnie. Szervezett 
módon kéne idehozni embereket. 
 
Csányi József: Van egy gyógyvizes strandunk. Lehetne oda építeni szállodát vagy panziót. Ha azt 
akarjuk, hogy legyen turizmus, akkor el kellene kezdeni a melegvizes strand és környékének 
fejlesztését. A sportra is kell áldozni, visszajön az egészségben.  
 
Pinczehelyi Tamás: A kívánságlisták mind benne vannak az előterjesztésben, reméli, hogy 
valamelyikben lesz előrelépés. A fürdőre lehetne gyógyturizmust építeni. A jó fürdőkben tömeg van.  
 
Csányi József: A munkahelyteremtés is előny. A látogatók vásárolnának a városban is.  
 
 
A bizottság egyhangú - 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2008. (XII.10.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága megismerte és megtárgyalta 
 Göd Város Önkormányzatának 2006-2010-es évekre vonatkozó 

 gazdasági programját, azt az előterjesztésnek megfelelően 
 elfogadásra javasolja. 

 
 

Melléklet: Előterjesztés  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Van még 294.000,- Ft-ja a Bizottságnak, amit szét lehet osztani. Wagner László a 
„Belépés családostul” 2008-as rendezvénysorozatának támogatásához kért ismét 80.000,- Ft-ot, a 
Napos Oldal Nyugdíjas klub pedig 70.000,- Ft-ot. A maradék pénzt pedig adják oda a Gödi Sport 
Egyesületnek. 
 



Csányi József: Ő inkább azt a sportot támogatja, amit naponta-hetente végeznek. Jó, hogy 
nyugdíjasok, mozognak, foglalkoznak magukkal, meg másokkal. A jövőre nézve fel kellene állítani 
egy olyan programot, hogy ki az, aki belefér a támogatásba és ki az, aki nem.  
 
Pinczehelyi Tamás: Rakjanak össze valami értékelési szempontot. Állapítsanak meg egy határidőt, 
hogy mikorra dolgozzák ki a programot.  
 
Kollár Zalán: Feltételrendszert kell szabni szerinte is, mert egyre több lesz a pályázó. Ha valakinek 
adnak, akkor az alapján a következőnek is adni kell. El fog aprózódni a pénz. 
 
Pinczehelyi Tamás: A központi keretből nem támogatott civil szervezeteknek kell támogatást 
nyújtaniuk, arra van a bizottsági keret. Jövő év március végéig dolgozzanak ki egy ilyen rendszert. 
Mindnyájan állítsanak össze valamit. Csináljanak egy zárt ülést, amin készítenek egy ilyen szempont-
rendszert. 
 
Kollár Zalán: Kétszer már adtak Wagner Lászlóéknak támogatást. Már megint precedenst teremtenek 
azzal, ha adnak. Egyszer kaptak 300.000,- Ft-ot, utána pótlólag 100.000,- Ft-ot és most megint kértek 
80.000,- Ft-ot.  
 
Pinczehelyi Tamás: Igaza van. Bírálati szempont lehet az is, hogy egy ilyen szervezet mennyit kaphat 
maximum.  
 
Csányi József: Meg kéne határozni, hogy a két nagy szervezet mennyit kap, a többit meg szét lehet 
osztani a kicsiknek. 
 
 
A bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2008. (XII.10.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága  
a Piarista Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola  

„Belépés Családostul” 2008. évi rendezvénysorozatát 
80.000,-Ft-tal támogatja, a bizottsági kerete terhére. 

Az összeget a rendezvény szervezője Wágner László veheti fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2008. (XII.10.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága  
a Napos Oldal Nyugdíjas Klub részére 70.000,-Ft támogatást biztosít, 

a bizottsági kerete terhére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
 



 
 
Pinczehelyi Tamás: A maradék 144.000,- Ft-ot a Gödi Sport Egyesület kapja meg támogatásnak. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2008. (XII.10.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága  
a Gödi Sport Egyesület részére 144.000,-Ft támogatást biztosít, 

a bizottsági kerete terhére. 
 

(Korábbi határozat szerint már megkapta az összeget, több nem jár. 
 Pinczehelyi Tamás s. k.) 

 
 

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

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 Sport Bizottság Elnöke jegyzőkönyv-vezető 
  


