
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2009. június 25-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 a Kérelmek elbírálását, második napirendként a Kóczán Mór Díj 
odaítélését, harmadik napirendként a Támogatási koncepció továbbtárgyalását, negyedik napirendként 
pedig az Egyebeket tárgyalja meg a Bizottság. 
 
 
A Bizottság egyhangú – 3 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) Kérelmek elbírálása 
- Göd Amatőr Szenior Kézilabda Csapat kérelme 
- Gödi Diák-Sportegyesület Atlétikai Szakosztály vezetőjének kérelme 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) Kóczán Mór Díj odaítélése 

Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) Támogatási koncepció továbbtárgyalása 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

4.) Egyebek 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Szenior Kézilabda Csapat kérelmét. Azt szeretnék, hogy a Bizottság a 
terem egy napos bérleti díjával járuljon hozzá a kézilabda torna megrendezéséhez, ami nagyjából 
50.000,- Ft-os költséget jelent. Szerinte kérje el a csapat a számlát, hozza be, majd a Bizottság kifizeti 
az összeget. 
 
 
 



A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2009. (VI.25.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Balázsovits János Sportcsarnokban 2009.06.27-én megrendezésre kerülő 
I. Szenior Kézilabda Tornát a terem egy napos bérleti díjának 

összegével támogatja. A támogatás a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
kerül kifizetésre a számla bemutatását követően. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Gödi Diák-Sportegyesület Atlétikai Szakosztály vezetőjének a 
kérelmét. Segítséget kérnek tőlünk, hogy használhassák az atlétikai pályát. Megkérhetjük a GSE-t, 
hogy ne gördítsen akadályt a kérésnek. Dr. Almási Csaba atlétikai bajnok, megfelelő edzői minősítése 
is van. Feltétlenül támogatni kell szerinte a kérelmet. Azt javasolja, hogy fogalmazzunk meg valami 
rövid, pár soros levelet a GSE-nek.  
 
Kollár Zalán: Ő eddig is kocogott a pályán, de sok ember, aki nem tag, az is használhatta a pályát. A 
pályagondnokkal kell időpontot egyeztetni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Maximum egy ajánlást lehetne adni. 
 
Kollár Zalán: Ha bárki bemehet oda mint magánszemély, akkor valószínűleg egy 10 fős csapat is egy 
edzővel. 
 
Csányi József: Az a véleménye, hogy a Sportegyesület vezetőjének a gödi SE-vel kellene 
megegyeznie. Mindkét felet meg kell kérni, hogy tisztázzák a dolgot. Teremtsék meg a lehetőséget, 
hogy ők is tudjanak sportolni. 
 
Kollár Zalán: Szeptemberben kezdődik a szezon. Meg kellene várni, hogy egyáltalán hány gyerek van.  
 
Pinczehelyi Tamás: Iskolakezdésre olyan koncepcióval kell előállni, ami ezt a kérdést is kezeli. Van a 
GSE-nek 8 szakosztálya. Van még kb. 30 egyéb szakosztály 2 új egyesülettel. A támogatások 
felosztására kell koncepciót kidolgozni. 
 
KollárZalán: Az új egyesületeknek, szakosztályoknak meg kell először mutatniuk, hogy életképesek.  
 
Pinczehelyi Tamás: Szerinte megoldható a probléma. Az 1. sz. kérdés az, hogy az egyesületekben 
milyen szakosztályok vannak. Ha átfedés van, akkor a GSE-nek van prioritása. Azon felül ha más 
egyesület csinál más szakosztályt, az jó. 
 
Csányi József: Ha nem tagozódnak be a GSE-be ezek a szakosztályok, akkor egyre nagyobb cirkuszok 
lesznek. Az újaknak 2 évig meg kell mutatniuk, hogy mit tudnak, utána kaphatnak támogatást. Össze 
kellene hozni a GSE elnökét az GDSE Atlétikai Szakosztályának vezetőjével, hogy oldják meg a 
problémáikat. Nem érti, hogy hogyan mérgesedhetett el ennyire a helyzet.  
 
KollárZalán: Ha valaki szeretne Atlétikai Szakosztályt létrehozni, akkor egyeztethetne a GSE-vel, 
mert nekik nincs ilyen szakosztályuk. Biztos, hogy nem fogja az elnökség elutasítani őket.  



 
Pinczehelyi Tamás: Mi legyen a megoldás? Szeretné, ha a GSE elnöke leadná az elszámolást. 
 
Csányi József: Az Atlétikai. Szakosztály vezetője vegye fel a GSE elnökségével a kapcsolatot.  
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2009. (VI.25.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

felkéri a Gödi Diák-Sportegyesület Atlétikai Szakosztály vezetőjét, hogy mivel  
a kérelmükben szereplő atlétikai pálya a Gödi Sportegyesület kezelésében  

áll, ezért a Gödi Sportegyesület elnökségével vegyék fel a kapcsolatot.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
2. Napirend tárgylása 
 
Pinczehelyi Tamás: A Kóczán Mór Díj odaítélésére ki kell küldeni egy körlevelet és augusztus 20-ig 
meglesznek a jelölések. 
 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
Pinczehelyi Tamás: Ha az újonnan alakuló egyesületek szakosztálya a GSE keretén belül is működik, 
akkor az a szakosztály ne számítson támogatásra. Kiindulópontnak jó ez. Számít, hogy milyen múlttal 
rendelkezik. Rendszeres támogatásra milyen múlt után kerüljön sor? Fontos az eredmény és a létszám 
is. 
 
Kollár Zalán: Szerinte mindegyiket komplexen kellene vizsgálni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Általánosságban az az elfogadott, hogy a támogatandó egyesületnek legyen 
legalább egy lezárt éve, gödi sportolói legyenek. A tömegsportot kellene támogatni, nem a 
versenysportot. De fontos az eredményesség, a szervezettség is. Támogasson a Bizottság éves 
rendezvényeket. 
 
Csányi József: Az Atlétikai Szakosztály vezetője milyen célokat tűz ki maga elé? A 
szakosztályvezetőkkel is érdemes lenne leülni egy órára. 
 
Pinczehelyi Tamás: Az Önkormányzat az anyagi lehetőségeihez képest a tömegsportot tudja 
fenntartani, a versenysportot nem. Itt a folyamatos támogatásról van szó, nem az alkalmi támogatásról.  
 
Kollár Zalán: Szerinte a számszaki eredményt ne zárja ki a Bizottság. Egyéni sportban lényegesen 
könnyebb kiugró eredményt elérni illetve felmutatni. Csapatsportágban több ember kell az eredmény 
eléréséhez. Vannak a GSE-nek is olyan szakosztályai, amelyek verseny-orientáltak. Attól, hogy valaki 
csak edzésre jár, de nem akar versenyre járni, az is tömegsport.  
 
 
 



 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2009. (VI.25.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

az anyagi lehetőségeihez képest a tömegsportot tudja folyamatosan támogatni,  
esetenként a versenysportot is tudja segíteni. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Azt javasolja, hogy szeptember első hetében a pályázatokat zárt ülésen bírálja el a 
Bizottság. Szeptembertől decemberig ki kell dolgozni és januárra elő kell állni egy jó támogatási 
rendszerrel. A 3 fő szabály: 
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

11/2009. (VI.25.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

vállalja, hogy 2009. december 31-ig kidolgoz egy új támogatási rendszert, 
melynek főbb szempontjai a következők: 

 
1. Tömegsport 
2. Ne legyen átfedés a szakosztályok között, mindenkor a korábban megalakult szakosztály 

élvezi a prioritást 
3. Legyen legalább 1 éves múltja 
4. Eredményesség: létszám, teljesítmény 
5. Beszámolási kötelezettség 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Szerinte ez jó egyfajta kiindulásnak. 
 
Kollár Zalán: Szerinte versenyszezonra számított egy évet számítsanak.  
 
Pinczehelyi Tamás: Legyen egy év. Szívesen bevenné még következő pontnak, hogy szigorú 
elszámolást kelljen leadnia a támogatottnak. Meg kellene határozni, hogy milyen adminisztráció 
kelljen ahhoz, hogy szóba jöhessen, hogy támogatottá váljon valaki. 
 
 



A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2009. (VI.25.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

minden jelenleg működő és régi szakosztálynak ír egy levelet, hogy 
 a Kóczán Mór Díj odaítélésére küldjön javaslatot. Határidő: 2009.08.12. 

A kategóriák pedig: női egyéni, férfi egyéni, női csapat, férfi csapat.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Csányi József: Az Izola SE májusban tartott egy komolyabb rendezvényt. Nem hallott beszámolót 
róla. Sok pénzt kaptak a Bizottságtól, elvárná, hogy beszámoljanak, hogy mégis mi történt ott. 
 
Pinczehelyi Tamás: A következő bizottsági ülésre meg kell kérni őket, hogy számoljanak be. Ez lesz 
majd az 1. napirendi pont, a második pedig a Kóczán Mór Díj odaítélése (zárt ülés). 2009. augusztus 
12-én szerdán 16 órakor lesz a következő ülés.  
 
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 Sport Bizottság Elnöke jegyzőkönyvvezető 
  


