
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. március 19-én a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Pinczehelyi Tamás: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság, az egyebek című 
napirendi pontban pedig az alábbiakat: 
 

- Fétis Kft. részére 2007 évben megszavazott összeg felvétele. 
 

A bizottság egyhangú – 4 igen -  szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) Pályázatok értékelése 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) Gödi Kiskirályok további támogatása 

Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) Egyebek: 
- Fétis Kft. részére 2007 évben megszavazott összeg felvétele 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
 
1.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a költségvetésben 11 millió forint van betervezve sporttámogatásra. A bizottság 
ragaszkodik a 20 % saját részhez, amit az idén is különítsenek el a bizottság részére pályázati célokra. 
 
Kollár Zalán: ebben az összegben a 2 millió forint is benne van e, mert ha nem, akkor ragaszkodjunk 
ahhoz, hogy ezen összeg rendelkezésünkre álljon. 
 
Dr. Bognár László: Horváth úr a GSE elnöke a testületi ülésen rákérdezett, hogy ez a 11 millió forint 
csak a GSE részére van. 
 
Pinczehelyi Tamás: a sport rendelet szerint a bizottságnak az összegből 20 % jár, ez nem lett 
módosítva. 
 
Dr. Megyery Csaba: a rendeletben százalékos arányban van, akkor a GSE-nek 80 %, a bizottságnak 20 
% állt rendelkezésére. A Pénzügyi Osztály felé jelezni, hogy a 11 millió forinton felül kérjük a 2,2 
millió forintot. 
 
 
 



- 2 – 
 
 
Pinczehelyi Tamás: meg kellene oldani, hogy a bizottságok rendelkezésére álljon egy olyan kimutatás, 
ahol a bizottsági elnökök megnézhetnék, hogy egy-egy egyesület, kérelmező kitől és milyen 
összegben kapott támogatást, mert előfordult, hogy több bizottsághoz nyújt be támogatási kérelmet, ne 
forduljon elő, hogy így akár több százezer forinthoz is hozzájuthatnak. 
 
Dr. Megyery Csaba: esetleg nyilatkozatot kérni az igénylőktől, hogy mástól nem kaptak. 
 
Pinczehelyi Tamás: javasolja, hogy most ne legyen döntés a pénz szétosztásáról, egy hónapon belül 
tartanánk egy bizottsági ülést, és megállapítanánk, hogy a keretből mennyit osztunk szét. Fontos része 
lenne a határozatnak, hogy akik tavaly kaptak támogatást, azok a pályázati pénzzel elszámoljanak. 
Meghívni őket a bizottsági ülésre, hogy ott adjanak számot a pénz felhasználásáról. 
 
Dr. Megyery Csaba: csak a bizottsági 1 millió forintot tudjuk szétosztani. 
 
Pinczehelyi Tamás: még a 20 %-ot is szétoszthatjuk, erre az évre 3 millió forintunk van. Zárt ülés 
keretében utolsó napirendként tárgyalnánk, hogy a 2007-es évben támogatást kapott sportszervezetek 
az összeggel számoljanak el, és röviden ismertessék. hogy mire költötték a bizottságtól kapott 
összeget. Javasolja 2008. április 23-án 16.00 órára az ülést összehívni. 
 
Kollár Zalán: el kell érni, hogy a sportelőirányzat is szerepeljen. Ez a 11 millió forint csak a GSE 
rendelkezésére áll, vagy csak a 80 %-a. 
 
Pinczehelyi Tamás: el kell döntenünk, hogy milyen szempontok alapján adjuk a támogatást, megnézni, 
hogy kik kaptak másik bizottságtól. 
 
Csányi József: időpont szerepel- e a pályázatokban, mert lehet, hogy csak a II. félévben lesz a 
rendezvény. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

1/2008. (III.19.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

kéri a képviselő-testületet, hogy a Sport rendeletben meghatározottak szerint,  
a Bizottság részére a pályázatokhoz szükséges 2,2 millió forintot biztosítsa, mivel a 

költségvetésben külön  nem szerepel sportelőirányzat. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
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2.) Napirend tárgyalása: 

 
 
Pinczehelyi Tamás: a „Gödi Kiskirályok”  2007. évben havi 20.000 Ft támogatást kaptak. A 
2008-as évet is jól kezdték szép eredményeket értek el, ezért javasolja, hogy ebben az évben 
is januártól – december 31-ig havi 20.000,-Ft támogatást kapjanak. 
 
Kollár Zalán: egyetért a támogatásukkal. 12 hónapra ez igen szép összeg. Rengeteg kérelem 
van, és mások is sportolnak. 
 
Dr. Megyery Csaba: úgy értesült, hogy a GSE-vel együttműködnek, az egyesület tagjai, a 
pályát ingyen használhatják. Szép eredményeket érnek, jó a lobbi tevékenységük, a szülők is 
igen aktívan részt vesznek támogatásukban, de vannak más sportágak is, ahol igen szép 
eredményeket érnek el. 
 
Csányi József: az eredmények tükrében ő több támogatást adna. Javasolja, hogy támogatásuk 
havi 22.000 Ft legyen. 
 
Pinczehelyi Tamás: szülői összefogással indultak el. Ez a harmadik szezon, és szép 
eredményeket érnek el. 2007 évben kaptak először anyagi támogatást. Egyetért, hogy emeljük 
fel 22.000 Ft-ra. 
 
Dr. Megyery Csaba: kritériumokat kell kidolgozni, hogy kinek, milyen feltételekkel adjunk 
támogatást, pl. nagytömegeket megmozgató sporttevékenység, valamint az eredményességet 
is vegyük figyelembe. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

2/2008. (III.19.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Németh László Általános Iskola futballcsapatának 
2008. január 01- június 30-ig havi 22.000 Ft támogatást biztosít, 

saját bizottsági kerete terhére. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a Fétis Kft., részére Fétis Hagyományőrző Est és Crossfutás 
megrendezéséhez 2007. évben pályázati pénzből 100.000 Ft-ot szavazott meg a bizottság, de a 
rendezvény időközben már lezajlott, ezért ez az összeg még függőben van.  Javasolja, hogy 
Ráth Tamás, aki ennek a rendezvénynek a szponzora felvehesse ezt az összeget. 
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3/2008. (III.19.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Fétis Kft. részére a 31/2007. (IX.12.)  sz. SB határozatban megszavazott  
100.000 Ft-ot Ráth Tamás  (2131 Göd, Tóth Árpád u. 25.) a hivatal házipénztárában 

felveheti. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
Csányi József: a városháza udvarán álló faházakat sporttal kapcsolatos eseményeken lehetne 
használni, hiszen azért lettek készítve, hogy a rendezvényeken egy színvonalasabb 
megjelenéssel lehessen árulni. Jelképes összeget lehetne kérni, mely a Sport Bizottságé lenne. 
 
Dr. Bognár László: GSE elnöke anyagi támogatást kért a kispálya füvesítéséhez. Fülöp József 
az Önkormányzatnak visszaadná a területet, lemondana róla, helyette a Kiserdő területén 
fejlesztene. 
 
Pinczehelyi Tamás: ésszerű javaslat. A Felső-gödi pályára voltak jelentkezők, akik adtak 
volna támogatást öltöző építéséhez. A Sport Bizottság tudna javaslatot tenni a sportpálya 
használatára, hasznosítására. 
 
Csányi József: az alsó felén lehetne óvoda, játszótér, tenisz és foci pálya, és egyben 
megoldódna a város óvodai problémája. Célszerű lenne vele valamint kezdeni, hiszen a 
jelenlegi óvodák nem a mai kornak megfelelő. A környék is rendezett lenne. 
 
Pinczehelyi Tamás: koncepciót készítenénk a hasznosításra, a testületnek átadnánk döntésre. 
 
Csányi József: modern épületet lehetne létrehozni, klub jelleggel. A város érdekeit kell szem 
előtt tartani 
 
Kollár Zalán: műfüves pályát lehetne kialakítani, ahol kispályás labdarúgás lehetne. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás     Szokol Lászlóné 
      SB elnöke                jegyzőkönyvvezető 
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