
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2009. május 7-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 és azt 
megnyitja. 
 
Javasolja, hogy első napirendként a Sport Bizottság 2009. évi munkatervét, második napirendként a 
Sport Bizottság 2009. évi sportkoncepciójának kidolgozását tárgyalják meg. A képviselő-testület 
előírta, hogy a napirendi pontokhoz a Bizottság tegye be a Gödi Sportegyesület beszámolóját. A 
megfogalmazás pontosításra szorul, a Bizottság csak a szöveges rész tárgyalásával foglalkozik. Egyet 
értenek a bizottság tagjai az új napirendi pont tárgyalásával? Ez lenne a harmadik napirendi pont, a 
negyedik pedig az egyebek. 
 
 
A Bizottság egyhangú – 5 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) A Sport Bizottság 2009. évi munkaterve 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) A Sport Bizottság 2009. évi sportkoncepciójának kidolgozása 

Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) A Gödi Sportegyesület beszámolója 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
4.) Egyebek 

Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
 
1. Napirend tárgyalása:  
 
Pinczehelyi Tamás: Javaslatokat várnak a munkatervre. 
 
Dr. Megyery Csaba: Jónak látná, ha kerettervet csinálnának a bizottsági ülésekre és ha a pályázati 
keretet a tavasszal és ősszel benyújtott pályázatok között osztanák szét. Zárt ülésen döntsenek az 
összegek felosztásáról. 2007-ben ez jól működött. Rendszer kidolgozását javasolja a bizottsági keret 
felosztásáról, amire el is vállalja a koncepció elkészítését. A Kóczán Mór vándordíjak odaítélését és az 
erre vonatkozó pályázat kiírását javasolja felvenni a munkatervbe. Bővebb munkatervet javasol.  
 
Pinczehelyi Tamás: Tavasszal már nem fog menni a pályáztatás. Szeptember 15-ig lehessen pályázatot 
kiírni, ezután legyen egy zárt ülés. A Kóczán Mór díj március 15-én volt rendszeresítve.  
 
Kollár Zalán: Legyen a díj átadása augusztus 20-án, vagy adják át a Göd Kupán, ami nagy volumenű 
sportrendezvény, az is augusztus végén van.  



Markó József: A Göd Kupa a Gödi Sportegyesülethez kötődő rendezvény, a Kóczán díj pedig a 
városhoz kötődik. Legyen idén augusztus 20-án. 
 
Pinczehelyi Tamás: Kérjenek be jelöléseket, aztán eldől, hogy ki kapja meg. Mindenkit felkér, hogy a 
következő ülésre készítsen felosztási koncepciót. A Labdarúgó pálya felújítására 500 ezer forint félre 
lett téve, ezt vegyétek figyelembe. 
 
Dr. Megyery Csaba: Készítsenek sportnaptárt. 
 
Pincehelyi Tamás: A működő szervezeteket kell megkérni, hogy az általuk szervezendő eseményekről 
adjanak tájékoztatást. Kapjanak egy levelet, hogy az éves sportrendezvények dátumát küldjék el a 
Sport Bizottságnak.  
 
Kollár Zalán: Ez segítene a felosztási koncepcióban is. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Koordinálnia kellene a Sport Bizottságnak, hogy ne ugyanarra a napra 
kerüljenek a sportrendezvények. 
 
Pinczehelyi Tamás: Már próbálták, de eddig még nem sikerült, de kísérletet tesznek rá. 
 
Dr. Megyery Csaba: A tömegsport rendezvényekre tudnak koncentrálni elsősorban. A Pest Megyei 
Sportbizottságnál vannak elég jó pályázatok. 
 
Pinczehelyi Tamás: Van egy  olyan cég, ami folyamatosan figyeli a pályázatokat és küldi, ha érdekeset 
talál.  
 
Csányi József: Az országos pályázatokon való részvételt kellene erőltetni, valakinek rendszeresen 
figyelni kellene. 
 
Pinczehelyi Tamás: A pályázatok 98%-a nem használható az agglomerációs térségben, és Göd oda 
tartozik. Milyen időközönként tartsanak rendszeresen bizottsági ülést? Szerinte feladat-centrikusan, ha 
van mit tárgyalni. A Kóczán Mór díjra június 30-ig kellene leadni a jelöléseket, az ezt követő 5 napon 
belül lehetne megtartani az ülést. Szeptemberben is összeül a Bizottság. Más javaslat?  
 
Kollár Zalán: A beszámoltatás határideje után is lehet ülés.  
 
Pinczehelyi Tamás: Akkor legyen jövő év februárban.  
 
Dr. Megyery Csaba: Decemberben is kellene tartani egy ülést, hogy a jövő évi pályázatokat meg 
tudják beszélni. 
 
Markó József: Több pályázó is megjelent, sportegyesület. Át kell tekinteni a rendszert, hogy az újak 
részesednek-e az alapból vagy nem. A 2 milliós sportkeret nem sok mindenre elég. Mit akar a 
Sportbizottság egyáltalán?  
 
Pinczehelyi Tamás: Rendet kell tenni. A GSE-ben van 8 szakosztály, a városban még legalább 30 és 
két új sportegyesület. 
 
Markó József: A vízilabdásoknak a TESZ odaadta a strandot ingyen támogatásként. Most már ne 
kapják meg ingyen, de valamilyen formában támogassák őket. 
 
Csányi József: Akik nem a GSE-n belül vannak, hanem azon kívül, azokat hogyan lehetne támogatni? 
Legyen határidő, várakozási idő, amíg letesznek valamit az asztalra, utána kapjanak támogatást. Csak 
azok kapjanak, akik ide bejelentett lakosok. Ők is szerveződjenek mint a Civil Tanács.  



Sándor István: A váciak is meghatározták hogy kiket támogatnak, ezt a Sport Bizottság is megtehetné. 
Mindig jönnek újak, a végén már csak fillérek jutnak, annak pedig semmi értelme.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kerüljön ez megint a következő ülés napirendjére. Koncepció 
 
Dr. Megyery Csaba: A GSE-nek kötelezettségei is vannak. Ingatlanokat kell karbantartani, fejleszteni. 
Ez az alapvető különbség a többi sportegyesülettel szemben. 
 
Markó József: Igaz, de ezek most alakultak. Vannak olyan szakosztályok esetében, mint pl. a judo, 
tollaslabda, stb. meg kell nézni, hogy milyen komolyan űzik. Hobbiból vagy versenyszinten. 
 
Pinczehelyi Tamás: Tudni lehet, hogy ki mennyire szorul rá a támogatásra. Vagy teljes körű 
beszámolót nyújtanak be, vagy nem kapnak támogatást. Mindenkinek fizetni kell a teremért, ne 
tegyünk különbséget. A kajakosok nagyon drága eszközállománnyal dolgoznak. Azt kell tudni, hogy 
mennyi a saját forrás, az önkormányzati forrás és mennyit kell hozzátenni. 
 
Markó József: Alapvetően bízni kell a közösség vezetőiben, hogy jól kezelik a dolgokat. 
 
Pinczehelyi Tamás: Ez nem bizalom kérdése.  
 
Markó József: Azt kell nézni, hogy mit csinál az egyesület, mennyien vesznek részt, mennyire 
sikeresek. 
 
Dr. Megyery Csaba: Szeretné, ha lenne egy kerekasztal beszélgetés, hogy mit akar az önkormányzat: 
tömegsportot vagy korosztályos versenysportot. Azt kell meghatározni, hogy mi az önkormányzat 
szándéka. A GSE-n belül az amatőr felnőtt versenysport szintjéig elég a pénz. 
 
Markó József: A Testületnek nincs ideje, itt kell megvitatni ezeket a kérdéseket. 
 
Pinczehelyi Tamás: Megkér mindenkit, hogy próbáljon meg tematikát kidolgozni, utána majd össze 
lesz fésülve. Egyetértenek-e azzal a tagok, hogy pályázatot írjon ki a Bizottság szeptember 15-i 
beadási határidővel? 
 
 
A bizottság egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2009. (V.07.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának pályázati kiírása 
 

A pályázaton részt vehetnek mindazon bejegyzett gödi szervezetek, akik a gyermeksport, a diáksport, 
illetve a tömegsport szervezése terén fejtik ki tevékenységüket, vagy a fenti területeken szeretnének 
megszervezni különböző sport programokat. 
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a szervezet 95 %-ban gödieket foglalkoztasson.  
Kizárólag non-profit rendezvényekre beadott pályázatokat támogatjuk. 
A működési költségekre beadott pályázatokat nem támogatjuk. 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 
A pályázó 30 napnál nem régebbi, hiteles bejegyzési okiratát. 
A tagság tényleges létszámát igazoló dokumentumot, különösképpen a gödi illetőségűek 
feltüntetésével. 
Az utóbbi évben elért eredményekről rövid beszámolót. 
A támogatási kérelem tárgyának ismertetését. 
 



A pályázatok benyújtási helye:  Göd Polgármesteri Hivatal Titkársága. 
A pályázatok benyújtási határideje:  2009. szeptember 15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Ezt a pályázatot a Gödi Körképbe is be kell tenni. Szavazzon a Bizottság a 
Kóczán Mór díj odaítélésével kapcsolatban. 
 
 
A bizottság egyhangú – 5. igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2009. (V.07.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

úgy határozott, hogy a Kóczán Mór díj odaítélésére június 30-ig lehet javaslatot tenni, 
 ezután 5 napon belül összeül a Bizottság. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
A bizottság egyhangú – 5. igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2009. (V.07.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

ír egy levelet a működő szervezeteknek, hogy az általuk szervezendő eseményekről adjanak 
tájékoztatást, az éves sportrendezvények dátumát küldjék el a Sport Bizottságnak. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
2. Napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: Javasolja, hogy a Bizottság tagjai vigyék haza, olvassák el. A Képviselő-testület 
majd eldönti, hogy melyik épületre költsenek, melyiket támogassák. Fel kell állítani egy fontossági 
sorrendet, hogy melyik épület legyen felújítva előbb. 
 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A Gödi Sportegyesület beszámolójának tárgyalását aKépviselő-testület testálta 
vissza a Bizottságra. Meg kell kérni a GSE elnökét, hogy készítsen új beszámolót, mert ez szerinte 
nem jó. Részletesen szeretné tudni, hogy milyen jellegű épületmegóvások történtek. Felkéri a tagokat 
a szavazásra. 
 
 



A bizottság egyhangú – 5. igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2009. (V.07.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

visszaküldi a Gödi Sportegyesületnek az írásos beszámolóját és megkéri, hogy 
 részletesebben tájékoztassa a Sport Bizottságot a Göd város tulajdonát képező, 

 nekik bérbe adott ingatlanokon történt fejlesztésekről, állagmegóvásokról 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
A bizottság egyhangú – 5. igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2009. (V.07.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

felkéri a Gödi Sportegyesületet, hogy a Vízilabda Szakosztálytól megmaradt 50.000,- Ft-ot 
 juttassa vissza s Sport Bizottság számlájára 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Az Egyebek napirendi pontban tárgyaljon még valamit a Bizottság? 
 
Kollár Zalán: Még annyit fűzne hozzá, hogy szerinte meg kellene nézni, hogy a pályázók más 
bizottságoknál ne pályázzanak. 
 
Markó József: Támogatást csak a gödi tagok arányában kapjanak.  
 
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 SB elnöke jegyzőkönyv-vezető 
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