
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. április 22-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, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az egyebek című napirendi pont legyen a 2., majd pedig a zárt ülés megtartására kerüljön sor. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) 2007. évben pályázaton elnyert támogatásokról beszámoló 
Előadó: támogatottak 

 
2.) Egyebek 

 
3.) A bizottsághoz érkezett kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Pinczehelyi Tamás 
 
 

1.) Napirend tárgyalása: 
 
 
Pinczehelyi Tamás: írásban már leadták beszámolójukat az összeg felhasználásáról, de kéri, hogy pár 
szóban ismertessék a bizottság tagjai előtt is, hogy mire használtak fel ezt az összeget és hány embert 
sikerült megmozgatni a rendezvényeiken. 
 
Pongó István Sakk Club elnöke: az írásos beszámolót még nem tudta elkészíteni, mivel május 18-án 
lesz az utolsó versenyük. Az összegre nagyon nagy szükségük volt. Sokszor saját pénzükből pótolják a 
hiányzó összeget. Az iskoláskorú gyermekek körében elindult a sakkoktatás, jelenleg 30 fős 
létszámmal. Köszöni a támogatást. 
 
Karaszek Ernőné Kastély óvoda: a bizottság által kapott pénzből különböző játékokat vásároltunk, 
mellyel a gyermekek mozgását nevelését színesítjük. A gyermekek élvezettel használják ezeket az 
eszközöket. Az óvoda létszáma 270 fő. Köszöni a támogatást. 
 
Pelczéder Zsuzsanna Grease táncegyüttes vezetője: az egyesület 2006. decemberében alakult, jelenlegi 
létszáma 50 fő. A tagdíjakból befolyó összeget működési költségünk fedezetére szolgál. A részünkre  
megszavazott összegből fellépő ruhákat és cipőket vásároltunk. Köszöni a bizottság támogatását. 
 
 
Dr. Bognár László: a városban megtartásra kerülő rendezvényeken szívesen vállalnak fellépést, mint 
pl. a Szkander Szövetség által rendezett versenyen. 2010-ben Gödön  tartják a Szkander Világkupát. 
 
 



Pinczehelyi Tamás: az együttes csak gödi diákokból áll, vagy más településről is szerepelnek az 
együttesben. 
 
Pelczéder Zsuzsanna: csak gödi fiatalok vesznek részt a tánccsoportban. 
 
Gulyás Miklós asztalitenisz szakosztály: az augusztus 20-án megrendezett versenyhez kérték a 
támogatást, melyet 9. alkalommal rendeztek meg, kb. 38-40 fő vett részt a versenyen. Az idén is 
szeretnék megrendezni a versenyt, melyhez szintén kérik a bizottság anyagi támogatását.  
 
Kónya Károly Nyugdíjas Klub: a tavalyi évben igen eredményesen szerepeltek a nyugdíjas klub tagjai 
a különböző városokban megtartott rendezvényeken, versenyeken. 2007 évben Ózdon megtartott 
sportrendezvényen 6 fő nyert érmet. Fonyódon megrendezett augusztus 29-én megrendezett versenyen 
5 díjat hozott el a klub, kettő első, kettő második, és egy harmadik helyezést. 2007-ben megrendezett 
Gyalogló Világnap alkalmából 48 fővel 5-6 km távolságot tettünk meg. További támogatásban bízva 
megköszöni a bizottság támogatását. 
 
Nagy Miklósné Nyugdíjas Klub: Kónya úr a sakkversenyeken mindig elhozza az első díjat, valamint a 
csapatot összefogja. 
 
Pinczehelyi Tamás: az elbírálásnál volt vita, hogy mit sportolnak a nyugdíjasok, de igen csak kitettek 
magukért a versenyeken, ígérjük, hogy fogunk velük törődni a továbbiakban is. 
 
Pető Zoltán Western Lovas SE: a tavalyi évben kapott támogatást köszöni. Rodeo versenyt rendeztek 
9 éves kortól 70 éves korig volt résztvevő. Két  versenyző országos bajnokságot nyert. 30 fős létszáma 
van az SE-nek- ebből 15 fő igazolt. 11 országos versenyen vettek részt. Az idén még nem nyújtották 
be pályázatukat, de szeretné, ha a bizottság ez évben is támogatná ezt a sportágat. 
 
Pinczehelyi Tamás: év közben még lesz lehetőség pályázat benyújtására. Az anyagi gondokat teljes 
mértékben nem tudjuk megoldani, de a lehetőségekhez képest támogatjuk a sportágakat. 
 
Wágner László Piarista Szakiskola: köszöni a részükre nyújtott támogatást. A belépés családostul 
programban egyre többen vesznek részt, egyre népszerűbb a lakosság körében. Igen jó közösség 
alakult ki. Az iskola nyit a város felé, a város vevő erre, melyet a lakosságért teszünk. Felhívja a 
figyelmet a sport, és az egészséges életmódra. 
 
Szerecz Ferenc gödi tollaslabda közösség: köszöni a támogatást. A megítélt támogatásból ütőket és 
labdákat vásároltak. Diák Olimpián vettünk részt, melyről érmeket hoztunk. Hétfőnkét tartjuk az 
edzéseket, 70 fő részvételével. A gyermekekkel való foglalkozást ingyen látja el. 
 
Dalnoki Tibor: 2007. augusztus 25-én rendeztük meg 14. alkalommal a Göd Kupa Kajak-kenu 
versenyt. A Bizottságtól kapott 100.000 Ft-ot étkezésre és egyéb dologi kiadásokra fordítottuk. A Göd 
kupát ismét a gödi csapat nyerte. A versenyen kb. 1500 látogató vett részt. A kajak-kenu sport igen 
népszerű. 
 
Mohai Gábor GSE Labdarúgó Szakosztály: 2007. október óta a labdarúgó szakosztály vezetője. A 
bizottságtól kapott támogatást köszöni, melyet az utánpótlás támogatására fordítottak. A megyei 
versenyeken jó eredményeket érnek el.  
 
Határi János A-38 Postagalambász Egyesület: az egyesületnek 32 fő tagja van 2007-ben kaptak 
először támogatást az Önkormányzattól és a Bizottságtól. Augusztus 20-án kérésre az ünnepségen 
galambokat engedtek fel . 2008-ra is adtak be kérelmet, akármennyit kapnak annak is nagyon örülnek.  
Nem csak kérnek, adnak is, hisz a tűzoltószertár környékét rendbe tették, valamint a Bozóky 
játszóteret is. Szívesen vesznek részt rendezvényeken, ahol igény van galambok elengedésére. 
Köszöni a támogatást. 
 



Dörner Péter Gödi Horgász Egyesület: a bizottságtól kapott összeget 2007 évben haltelepítési 
költségekhez használta fel. 2007-ben két alkalommal került sor horgászversenyre a Szakáts-kerti tavon 
24 fő és 20 fő részvételével. A jelenlegi létszám 200-250 fő. A horgásztavat pályázati és saját pénzből 
tartják fenn. 
 
Köllner József Gödi Kiskirályok: köszönetet mond a bizottságnak, hogy támogatta a labdarúgó 
csapatot. Az összegből mezeket, labdákat, valamint a nevezési díjak egy részét is fedezte. A részletes 
felhasználásról a TESz felé elszámolt. A 1998-es korosztály és az 1997-es korosztály is igen sikeresen 
szerepelt az elmúlt évben. Kupákat és helyezéseket is elértek, valamint a legjobb mezőnyjátékos címet 
is. 
 
Pinczehelyi Tamás: gratulál az elért eredményekhez, a továbbiakban is számíthatnak a bizottság 
támogatására. Dicsőséget szereznek a városnak. 
 
Pető Zoltán: Szálender tanyához vezető utat meg kellene csináltatni, mert a teherautók az útra 
felhordják a homokot, ami balesetveszélyes. Ez már több éves probléma, saját pénzéből már többször 
megcsináltatta követ vitetett, de a víz lemosta. Kéri a bizottság támogatását. 
 
Pinczehelyi Tamás: megköszöni a beszámolókat, majd szavazásra bocsátotta. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

4/2008. (IV.22.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a pályázaton elnyert összeg felhasználásáról szóló beszámolókat  
elfogadja. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
2.) Napirend tárgyalása: 
 Egyebek: 
 
Csányi József: a Környezetvédelmi Bizottság szervezésében a városban takarítási akció volt. A sport 
egyesület felé jelezni, hogy az ilyen akciókban ők is vegyenek részt. 
 
Dr. Horváth László: megbeszélték, hogy a sportpálya és a vasút környékén a takarítást elvégzik. 
 
Pinczehelyi Tamás. a GSE elnöke az OLLÉ program keretében 2 db 20x40 méteres műfüves pálya 
megépítésére szeretne pályázni, melynek a bekerülési összege 42 millió forint lenne. Ehhez kéri a 
bizottság elvi támogatását. 
 
Mohai Gábor: az önkormányzatnak kell szerződést kötnie. A GSE az értékét ki tudja termelni az évi 
2,8 millió forintot. 
 
Csányi József: jó ötletnek tartja, és az egyik pályát be lehetne fedni sátorral. 



 
Dr. Horváth László: a két műfüves pálya tehermentesítené tudná a füves pályánkat, több pályán 
játszhatnának, jobb lenne kihasználtság szempontjából. 
 
Mohai Gábor: FIFA szabványainak megfelelően készülne. 
 
Dr. Megyery Csaba: a folyamatos karbantartás költsége mennyi lenne. 
 
Dr. Horváth László: kisebb a költsége a műfüves pálya fenntartásának. Az élettartama általában 15-20 
év. 
 
Pinczehelyi Tamás: a bizottság adjon felhatalmazást a GSE vezetésének, hogy a két pálya megépítése 
ügyében táragyalásokat folytasson. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

5/2008. (IV.22.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

felhatalmazza a GSE vezetését, hogy a 2008. január 28-án a bizottsághoz 
eljuttatott műfüves pályára vonatkozó (2 db 20x40 méteres) kérelmének 

megvalósításához szükséges tárgyalásokat folytasson, a 
kialakult koncepciót a bizottsággal egyeztesse. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
              Dr. Horváth László 
 
 
Pinczehelyi Tamás: sajnos a kérelmek megtárgyalására nincs időnk, mivel a termet át kell adnunk, 
mert 18 órára megbeszélést hívtak össze.  
 
A bizottság tagjai megállapodnak abban, hogy május 7-én 9 órakor legyen a bizottság következő ülése. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás     Szokol Lászlóné 
      SB elnöke                jegyzőkönyvvezető 
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