
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. május 7-én a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              Sport Bizottság rendes ülése 
 
Dr. Megyery Csaba nincs jelen. 
 
Pinczehelyi Tamás: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy első napirendként a Gödi Sport Egyesület Elnökének 2007. évről történő beszámolása, 
második napirendként benyújtott kérelmek elbírálása, harmadik napirendként Kistérségi 
sportpályázatokat tárgyalja meg a bizottság. 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) GSE elnökének 2007. évi beszámolója. 
Előadó: Dr. Horváth László 

 
2.) Kérelmek elbírálása. 

Előadó: Pinczehelyi Tamás 
 

3.) Kistérségi sportpályázatok. 
Előadó: Pinczehelyi Tamás 

 
 
1. Napirend tárgyalása:  
 
Dr. Horváth László: a szöveges sportkoncepciót elkészítette. Sportolóink igen jó eredményeket értek 
el. A létszám állaga javul, fejlődik. A problémákat saját maguk próbálják megoldani. Az 
Önkormányzat és a bizottság támogatása a bevételek között nincs megbontva egyben szerepel.  Az 
asztalitenisz és a kosárlabda szakosztály részére megszavazott összegből a bajnokságon való 
részvételnél használtuk fel. A kiadások nem minden esetben számlásak, mivel az utazási költség nem 
szerepel benne, mert azt legtöbb esetben magáneszközökkel utaznak, amely így 15-20 %-kal 
alacsonyabb 
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett. 
 
Pinczehelyi Tamás: hiányolja, hogy a létszám adat nem szerepel a sportágaknál. 
 
Dr. Horváth László: az igazolt játékosok, tagdíjat fizetnek: - kajak-kenu 120-130 fő, kézilabda 80-90 
fő, kosárlabda 100-110 fő, labdarúgás 110 fő, asztalitenisz 20-25 fő, sakk 15 fő (Antal György Bálint) 
tenisz 20 fő, vízilabda 30 fő, lovas 1 fő, igazgatási dolgozó 2 fő. 
 
Pinczehelyi Tamás: Pongó István vezette sakk-klub miért nem tagja az egyesületnek. 
 
Dr. Horváth László: személyi ellentét van a két vezető között. 
 



Pinczehelyi Tamás: a rullírozó bankhitelt igénybe vették-e tavaly. A szövetség részére fizetett díj 
nagyon magas, ezt be kell fizetni. 
 
Dr. Horváth László: folyamosan igénybe veszik, 2007-ben 1.900.000 Ft volt a hitel. A labdarúgók a 
megyei III-ban szerepelnek a nevezési díj 110 eFt plusz 30.000 Ft edző. Fizetni kellett a gyerekek 
átigazolása, játék-engedélyéért.  
 
Pinczehelyi Tamás: mit ad a szövetség. 
 
Dr. Horváth László: csak a kajak-kenu szakosztálynál van, hogy az eredmények alapján kapnak 
támogatást. 
 
Pinczehelyi Tamás: köszöni a beszámolót és elfogadásra ajánlja, azzal a kiegészítéssel, hogy az írásos 
anyagot a legközelebbi ülésre az elnök úr leadja. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2008. (V.7.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Sport Egyesület Elnökének 2007 évről történő beszámolóját  
elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az írásos anyagot a legközelebbi ülésre 

elkészíti. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
2.) Napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: 3,2 millió forint áll rendelkezésünkre pályázatra javasolja, hogy ne legyen mind 
kiosztva, negyedét meg kellene tartani a II. félévre. 
 
Csányi József: a Kék Duna üdülő részére kevesebb összeget javasol, a Horgász Egyesület a területet 
ingyen megkapta, nekik is kevesebb összeget javasol, Madarak Fák Napja megtartására 50.000 Ft-ot 
javasol. 
 
Dr. Horváth László: két része kellene elosztani az összeget, egyik felét júniusig, a másik részét pedig 
decemberig. 
 
Dr. Megyery Csaba: mikor lenne a következő ülés. A programokat mikor tartják. A támogatási 
rendszerre elveket kellene kidolgozni. A GSE helyzetét tisztázni kell, a testület 2,2 millió forintot 
elvett az egyesülettől azzal, hogy a többletbevétel esetén visszapótolja. 
 
Pinczehelyi Tamás: 2,2 millió forintot most osszuk szét, az egy millió forintot pedig szeptemberben, 
melyre pályázatot írnánk ki szeptember 15-i határidővel. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 
 
 

7/2008. (V.7.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

pályázatot ír ki  a fennmaradó összeg elosztására,  
melynek beadási határideje  

2008. szeptember 15. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Belépés családostul rendezvényre 300.000 Ft-ot kért Wágner úr. 
Javasolja, hogy ezen összeggel támogassuk a rendezvényt. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
8/2008. (V.7.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
a Piarista Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola  

„Belépés Családostul” 2008. évi rendezvénysorozatát 
300.000,-Ft támogatja, bizottsági kerete terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a Dunai Vízisport Alapítvány Göd Kupa megrendezéséhez kérte támogatásunkat. 
Javasolja 100.000,-Ft-tal való támogatásukat. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Dunai Vízisport Alapítvány részére a XV. alkalommal megrendezendő 
Göd Kupa Kajak-kenu verseny lebonyolításához 100.000,-Ft támogatást 

biztosít, bizottsági kerete terhére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 



 
 
 
Dr. Horváth László: az asztalitenisz szakosztály önállóan nem igényelhet támogatást, mivel az 
Egyesületben van. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

az Asztalitenisz Szakosztály kérelmét nem támogatja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a Napos Oldal Nyugdíjas Klub 140.000 Ft támogatásra nyújtott be kérelmet, 
javasolja, hogy 70.000 Ft támogassa a bizottság. 
 
 
 

11/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 
 

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub részére 70.000,- Ft támogatás biztosít,  
bizottsági kerete terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a Kék-Duna Klub Hotel nyári táboroztatáshoz kérte támogatásunkat. 
 
Dr. Bognár László: a hotel területén szeretnék sport gyermektábort szervezni, gödi gyermekek részére.   
 
Dr. Horváth László: az egyesület tagjait nem engedik be. Irreálisan magas árat kérnek. 
 
Pinczehelyi Tamás: üzleti vállalkozáshoz kérik a bizottság támogatását. 
 
Kollár Zalán: két magánember szervezi, a táboroztatásért pedig 18.000 Ft-ot kérnek. 
 
Csányi József: 50.000,-Ft támogatást javasol. 
 
Pinczehelyi Tamás: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
 



A bizottság 1 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a gödi Kék Duna Klub Hotel kérelmét nem 
támogatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a gödi A-38 Postagalamb Egyesület tárgyi eszközeinek állagmegóvására, valamint 
a környezet rendbe tételére kér anyagi támogatást. 
 
Kollár Zalán: a kérelmükben nincs megjelölve célkitűzés. 100.000 Ft-ot javasol. 
 
Dr. Bognár László: minden évben rendbe teszik a tűzoltó szertárat és környékét. 
 
A bizottság 3 igen, l tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a gödi A-38 Postagalamb Egyesület részére 
100.000,- Ft támogatást biztosít, bizottsági kerete terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: a gödi Horgász Egyesület horgászverseny rendezéséhez kért támogatást. 
 
Csányi József: 75.000,-Ft-ot javasol.- 
 
Dr. Horváth László: 5-6 éve ingyen használják a területet, bérleti díjat nem fizet, ezt is figyelembe kell 
venni a támogatásuknál. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a gödi Horgász Egyesület részére 80.000 Ft támogatást állapít meg, 
bizottsági kerete terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 



Pinczehelyi Tamás: a Gödi Sport Egyesület elnöke szakosztályai részére kért bizottságunktól 
támogatást. Javasolja az összeg biztosítását. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Sport Egyesület szakosztályai részére bizottsági kerete terhére 
1.200.000 Ft támogatást állapít meg. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Nagy Gábor a Madarak és Fák napja rendezvényhez kért támogatást. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

16/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Madarak és Fák Napja rendezvényhez bizottsági kerete terhére 
50.000 Ft-ot biztosít. 

Az összeget a rendezvény szervezője Nagy Gábor veheti fel. 
 
 
Dr. Horváth László: a bizottság bízza meg Kollár Zalán bizottsági tagot, hogy Bogyó László megyei 
sportbizottság titkárával vegye fel a kapcsolatot, hogy a megjelenő pályázatok kiírása esetén 
tájékoztatást kapjunk. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

felhatalmazza Kollár Zalánt, hogy Bogyó Lászlóval a megyei sport bizottság 
titkárával a kapcsolatot felvegye. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 



Pinczehelyi Tamás: ismerteti a Kistérségi Irodától kapott pályázati lehetőséget. Az Önkormányzatnak 
kell dönteni arról, hogy a kistérséggel akar- e ilyen tekintetben szerződést kötni, mert önállóan erre 
nem lehet pályázni, a kistérség alapító okiratát is módosítani kell hozzá. 
 
Kollár Zalán: május 15-ig kell a pályázatot benyújtani. 
 
 

18/2008. (V.7.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sport területén való együttműködés 
is szerepeljen a Kistérségi Társulás megállapodásában. 

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

kmf. 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás     Szokol Lászlóné 
      SB elnöke                jegyzőkönyvvezető 
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