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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2009. január 26-án a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:          Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Dr. Megyery Csaba, Csányi József és Kollár Zalán nincsenek jelen. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Bizottság akkor lesz 
határozatképes, ha Csányi József megérkezik. Javasolja, hogy addig kezdjék el megbeszélni a 
Balázsovits János Sportcsarnok használatával kapcsolatos kérdéseket. 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A Balázsovits János Sportcsarnok használatával kapcsolatos kérdések  
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

2. A Sport Bizottság által támogatásban részesített szakosztályok beszámoltatásának előkészítése 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
3. Egyebek 

Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
 
1. napirendi pont 
 
Pinczehelyi Tamás: A kézilabdás „öreglányok csapata” küldött be egy kérést, amiben szeretnék elérni, 
hogy a Balázsovits Sportcsarnokban heti rendszerességgel tudjanak edzeni. Halmai úr mondta, hogy 
ennek most van akadálya, de a jövőben nem lesz. Az a feladata, hogy maximális kihasználtságot 
biztosítson. Amikor jelentkeztek, hogy szeretnének sportolni, akkor már megvolt a csarnok éves 
beosztása. Gondoskodni fog róla, hogy ez a kérdés megoldódjon. Van-e esetleg hozzáfűznivalójuk? 
 
Csányi József megérkezett. 
 
Pinczehelyi Tamás: Megállapítja, hogy a Bizottság Csányi úr megérkeztét követően határozatképessé 
vált. 
 
Vendég: Minden egyes levél, ami beérkezik az Önkormányzathoz, az valamelyik bizottsághoz kerül? 
Miért lett ebből egy napirendi pont? 
 
Pinczehelyi Tamás: Mert ez az ő kompetenciája. Feltehetik Halmai Gábor úrnak a kérdéseiket.  
 
Vendég: Az volt a gondjuk, hogy nem tudtak előre tervezni.. Hol hétfőn, hol szombaton tudtak menni 
kézilabdázni.  
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Halmai Gábor: Nyáron üres a csarnok, akkor több lehetőség van az edzésre. Ha valaki visszamondja a 
terembérletet, akkor a Senior csapat fogja megkapni azt az időpontot.. Nem szeretne szerződést 
bontani. A téli időszakban a hétfő, illetve a szombat is rendelkezésre áll. Ha valakinek lejár a 
szerződése, akkor más időpont is fel fog szabadulni.  
 
Dr. Horváth László: Az Egyesületnek is komoly helyhiánya van. Bemennének a kézilabdások, 
kajakosok is, akiknek erőnléti edzése lenne. Minimális igényünk lenne, amit nem tudnak orvosolni. 
Kérik az Önkormányzatot, hogy enyhítsen a bevételi kötelezettségeken. Lehetőséget adjon arra, hogy 
felmondják a szerződéseket.  
 
Pinczehelyi Tamás: Sok szakosztály van, aki szeretne a téli időszakban is a teremben edzeni. Az 
iskolaév befejeztéig a Sport Bizottság szeretne kérni a GSE-től egy terembérleti tervet. Nem 
bővelkednek annyira helyben, hogy az élsportokra fektessék a hangsúlyt. Arra kell törekedni, hogy 
minél jobban kihasználják a termeket. Elsősorban a gödiek mozgásigényét szeretnék kielégíteni. A 
Senior lányoktól kérdezi, hogy megfelel-e ez így?  
 
Vendég: Igen. 
 
Pinczehelyi Tamás: Hivatalosan is megnyitja az ülést.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A legnagyobb probléma az, hogy a csarnokot fenn kell tudni tartani. Fel kellene 
újítani, de nincs rá pénz. A csarnokot azért hasznosítják, hogy fejlesztésre tudják fordítani a pénzt. Az 
az érdeke az iskolának, hogy minél nagyobb bevételek legyenek a működtetéshez. Teljesen 
üzemeltetői feladatot látnak el ebből a pénzből.  
 
Pinczehelyi Tamás:. Beviszik a testület elé, hogy a két csarnok üzemeltetésére milyen támogatást 
szeretne kérni a TESZ. Juttassanak el egy számadatokból álló levelet, hogy a két csarnokra milyen 
támogatást kérnek.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A GSE sara teljes mértékben hiányzik. Nekünk költségvetésünk van, jóváírni nem 
tudunk. 
 
Dr. Horváth László: A Pénzügyi Bizottságra várunk október óta.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A terv az, hogy 16 millió Ft-ba kerül a sportcsarnok fenntartása, 4 millió Ft a 
bevétel. Az Önkormányzat fizesse ki a GSE-nek az elmaradt támogatást, ők meg adják oda a 
terembérletre. 
 
Dr. Horváth László: Nagyon fejlődik a létszám szerencsére. Viszont a terem kevés. Kifizetnék piaci 
áron is, csak legyen hely.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Nincs megfelelő ütemben fizetve a terembérleti díj, ez a probléma.  
 
Pinczehelyi Tamás: Azért szeretnének kérni egy tájékoztatót eligazító számokkal, és szívesen 
tolmácsolják a testület felé. Lehet, hogy az Önkormányzat tud még plusz támogatást adni a TESZ-nek.  
 
Pinczehelyi Tamás: Maradt még két napirendi pont. Azt javasolja, hogy először tárgyalják meg a Sport 
Bizottság által támogatásban részesített szakosztályok beszámoltatásának előkészítését, utána pedig az 
Egyebeket. 
 
A Bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.  
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2. napirendi pont 
 
Pinczehelyi Tamás: Azt javasolja, hogy készüljön a Gödi Sport Egyesületnek egy központi 
elszámolási lap és a szakosztályoknak külön-külön.  
 
Dr. Horváth László: Február közepe felé lesz közgyűlésük. 
 
Pinczehelyi Tamás: Szeretne képet látni róla, hogy egy-egy szakosztály mennyire szorul rá a 
támogatásra.  
 
Dr. Horváth László: Eddig is külön voltak szakosztályonként a bevételek.  
 
Sándor István: Azt javasolja, hogy küldjék el a szempontokat és akkor nincs vita.  
 
Pinczehelyi Tamás: Egyetértenek? 
 
 
A bizottság egyhangú - 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2009. (I. 26.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
felkéri a Gödi Sport Egyesületet, hogy készítsen egy központi elszámolást 

és szakosztályonként külön-külön egy elszámolást a Sport Bizottság részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
3. Egyebek 
 
Pinczehelyi Tamás: 2008. október 8-án érkezett egy kérelem, amiben arról volt szó, hogy a Gödi Sport 
Egyesület 500.000,- Ft támogatást kér a Bizottságtól. Ezt az összeget a GSE meg is kapta, annak 
ellenére, hogy nem lett engedélyezve a kifizetés. Ez az utalás a Bizottság idei keretének terhére történt.   
Javasolja, hogy a Sport Bizottság kapja vissza ezt az 500.000,- Ft-ot a GSE idei járandóságából. A 
Bizottság 186.000,- Ft hiánnyal zárta a 2008-as évet ez miatt. Vagy legalább annyit utaljanak vissza, 
hogy ne legyen hiánya a Bizottságnak. 
 
 
A bizottság egyhangú - 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2009. (I. 26.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
felkéri Göd Város Önkormányzatát, hogy a Gödi Sport Egyesület  

2009. évi járandóságából utaljanak át 186.000,- Ft részükre. A Gödi Sport Egyesület 
jogosulatlanul kapott 2008-ban 500.000,- Ft támogatást,  

ez miatt a Sport Bizottságnak 186.000,- Ft hiánya keletkezett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
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Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 Sport Bizottság Elnöke jegyzőkönyv-vezető 


	Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága
	Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága

