
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2009. december 2-án a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Kollár Zalán és Sándor István nincsenek jelen. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javasolja, hogy a Bizottság a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalja meg a napirendi 
pontokat. 
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) A képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) Koncepció a sporttámogatások felosztására 2010-től 

Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) Az Alapszolgáltatási Központ kérelme 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

4.) Egyebek 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
 
1. Napirend tárgyalása:  
 
Pinczehelyi Tamás: Legyen 2010. január 20-án a Bizottság következő ülése. Az összes eddigi 
támogatottnak kell küldeni egy levelet, hogy kérünk tőlük egy írásos és szóbeli beszámolót és a 
számlákat is mellékeljék. Amelyik szervezet nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségnek, az 
automatikusan kizárja magát a jövő évi támogatásból. Január 15-ig lehet leadni a 2010. évi pályázati 
kérelmeket. Ezt a 16 szervezetet erről is tájékoztatni kell. Dr. Bognár László alpolgármester úrnak 
címezve adják be a kérelmeket, amit a honlapról lehet letölteni.  
 
 
A Bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

25/2009. (XII.02.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

pályázatot ír ki a 2010-es évre, melynek beadási határideje 2010. január 15.  



 Az adatlapokat a honlapról lehet letölteni és a kitöltés után Dr. Bognár László 
 alpolgármester úrnak kell benyújtani.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Izola SE: Amelyik szervezet eleget tett a beszámolási kötelezettségének, annak újból el kell jönnie?  
 
Pinczehelyi Tamás: Jöjjenek el és egy összefoglalóval készüljenek. A képviselő-testület munkaterv-
tervezetéhez van-e hozzászólásuk a tagoknak? 
 
 
A Bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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elfogadja a képviselő-testület 2010. évi munkatervét. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
2. Napirend tárgyalása: 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A koncepció fő vázát már felépítette a Bizottság a júniusi ülésen. Ismereti a 
határozatot. Szeretnék ezt a tagok kiegészíteni? 
 
Dr. Megyery Csaba: A jelenlegi sportrendelet szerint a GSE kap a támogatásból egy nagyobb részt. A 
további részek felosztására vonatkozzon ez a koncepció.  
 
Pinczehelyi Tamás: A teljes sporttámogatásra értette a Bizottság ezt a koncepciót. A Bizottság nem 
csak a GSE-t támogathatja, adhat pénzt más egyesületeknek, szervezeteknek is.  
 
Dr. Megyery Csaba: A koncepció szerinte jó. Annyit tenne még bele, hogy a bejegyzett szervezetek 
mindenképpen élvezzenek előnyt. Az utolérhetőség miatt is jó ez.  
 
Pinczehelyi Tamás: A 3. ponthoz hozzá kell tenni, hogy legyen bejegyezve és legalább egy éves 
múlttal rendelkezzen. A 4. pontot át lehetne fogalmazni. A sporttámogatási koncepciót a testület elé 
szeretnénk terjeszteni. A felosztásban szeretnénk aktívan részt venni e szerint a koncepció szerint. 
Elég sok más jellegű sportszervezet alakult. A Bizottság feladata, hogy egy kidolgozott támogatási 
rendszer mellett elossza az erre szánt pénzt.  
 
Dr. Megyery Csaba: Az utánpótlás sport élvezzen prioritást a felnőtt tömegsporttal szemben és a 
korosztályos sport is. Ez nagy mértékben összefügg a létszámmal és a tömeggel. Ha eredményes egy 
klub vagy szakosztály, akkor vonzza a gyerekeket. Szívesen látná ezt is a listában. 
 
Pinczehelyi Tamás: A versenysport támogatását nem tudják felvállalni, arra nincs keret. A tömegsport 
támogatása mellett alkalmanként lehet kivételt tenni.  
 



Dr. Megyery Csaba: Nem itt húzná meg a határt, hanem az amatőr és profi sport között. Korosztályos 
versenysportként jelölné meg. Ne támogassák NB-I-II-es csapatokat, azzal egyetért.  
 
Pinczehelyi Tamás: Szerinte az a lényeg, hogy a lehető legtöbb gyerek legyen megmozgatva. 
Elfogadja a Bizottság, hogy a tömegsport és versenysport is támogatva legyen? 
 
 
A Bizottság – 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
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nem szavazta meg, hogy a tömegsportot és a versenysportot is támogatja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
A Bizottság – 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
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elsősorban a tömegsportot, egyedi elbírálású korosztályos versenysportokat támogatja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Dr. Megyery Csaba: Szerinte azt számon kérheti a Bizottság, hogy a tőle kapott pénzt mire fordította a 
támogatott, de a mástól kapott pénzhez semmi köze. Az egyéb bevételeit nem venné figyelembe és 
nem tartaná szempontnak.  
 
Pinczehelyi Tamás: Csak arra kíváncsiak, hogy a támogatott milyen költségvetéssel dolgozott az 
évben.  
 
Izola SE: Mint közhasznú szervezet, nekik is be kell számolniuk, hogy milyen volt a költségvetésük, 
mennyi támogatást kaptak, ebből mennyi az önkormányzati támogatás. Ezek szerinte nyilvános 
adatok.  
 
Pinczehelyi Tamás: Csak azt szeretnék látni, hogy ki mennyire van rászorulva a támogatásra. Ha egy 
működő szervezet támogatást kér, akkor be kell nyújtaniuk, hogy milyen költségeik vannak és ahhoz 
mennyi pénzük hiányzik.  
 
Dr. Bognár László: Jó lenne, ha több civil szervezet összefogna és közösen csinálnának egy nagy 
rendezvényt. Így mindenkinek gazdaságosabb lenne. 
 



Pinczehelyi Tamás: Azért is jó ez a közös beszámolási kötelezettség, mert így mindenki hallja, hogy 
mit csinált a másik. Adjanak számot, hogy mit csináltak egész évben. Milyen költségvetéssel 
dolgoztak, abból mennyi támogatást kértek a Sport Bizottságtól. 
 
Pinczehelyi Tamás: Ezt a támogatási módszert jobban ki kell dolgozni, ezek csak az alapelvek. Ezt a 
javaslatot az éves elkülönített sporttámogatásra vonatkozóan nyújtja be a Bizottság. A képviselő-
testület majd eldönti, hogy elfogadja-e vagy sem.  
 
Dr. Megyery Csaba: Összehívná az összes sportszervezet vezetőjét és velük közösen beszélné meg a 
stratégiát.  
 
Pinczehelyi Tamás: Azt a feladatot kapta, hogy tegyenek javaslatot a sporttámogatás újszerű 
felosztására. 
 
Csányi József: Szerinte Dr. Megyery Csaba javaslatát is vigyék be a testület elé, majd ők eldöntik, 
hogy mit támogatnak.  
 
Dr. Megyery Csaba: Legyen az az első szempont, hogy támogatja a Bizottság a tömegsport és az erre 
épülő korosztályos versenysportot.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ezt nem tudják felvállalni, egyesületenként tesznek javaslatot a felosztásra.  
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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kidolgozta a sporttámogatások felosztására vonatkozó, 2010-től érvényes koncepcióját, 
melynek főbb szempontjai a következők: 

 
1. Elsősorban tömegsport, egyedi elbírálású korosztályos versenysportok támogatása 
2. Ne legyen átfedés a szakosztályok között, mindenkor a korábban megalakult szakosztály 

élvezi a prioritást 
3. Legyen bejegyezve és legalább egy éves múlttal rendelkezzen 
4. Eredményesség: létszám, teljesítmény (rendszeres és lehetőleg minél nagyobb létszámú 

foglalkozások legyenek) 
5. Beszámolási kötelezettség (éves főösszeg, az önkormányzati támogatás vonatkozásában) 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
3. Napirend tárgyalása: 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti az Alapszolgáltatási Központ kérelmét. Szerinte ügyes az új vezető, 
sokat pályázik.  
 
Csányi József: Ott volt a megnyitón, nagyon szépen megcsinálták az új épületet. Javasolja, hogy 
legalább a felét adják oda a kerítés rendbetételére. 
 



 
 
Pinczehelyi Tamás: 100.000,- Ft maradványa van a Bizottságnak, amit nem lehet átvinni a következő 
évre. Szerinte adják oda az egészet az Idősek Klubja kerítésének felújítására. Nekik is kell küldeni 
meghívót a január 20-i beszámoltatásra.  
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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az Alapszolgáltatási Központ kérelmére 100.000,- Ft támogatást biztosít 
 az Idősek Klubja kerítésének felújítására. 

Számlaszám: 10700323-44107309-51100005 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 SB elnöke jegyzőkönyvvezető 
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