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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2010. február 16-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 városi sporttámogatások felosztásának újratárgyalása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) Pályázatok értékelése 

Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

3.) Egyebek 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A Képviselő-testület nem fogadta el a sporttámogatási koncepciót, ismételt 
megtárgyalásra és pontosításra visszaadta a Bizottságnak. 
 
Csányi József: Azért, mert a Belépés családostul és a Fétis Kft. nem felelnek meg a támogatási 
koncepció feltételeinek. Ezen két nagy múltú szervezet rendezvényeit a költségvetésből kellene 
támogatni, vagy külön, pályázaton kívül. 
 
Pinczehelyi Tamás: Azért adta a Bizottság ezt az előterjesztést a Képviselő-testületnek, hogy a városi 
sporttámogatások legyenek e szerint felosztva. Az összes sporttámogatásra gondol. Szerinte a 
koncepció így jó.  
 
Dr. Megyery Csaba: Ő nem támogatja a sportrendelet megváltoztatását. Majd a testület vagy a 
polgármester úr eldönti, hogy módosítani kívánja-e.  
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Pinczehelyi Tamás: A sportrendeletben nem a GSE-ről van szó, hanem a sportegyesületekről.  
 
Dr. Megyery Csaba: De egy másik bekezdésben pedig az szerepel, hogy a GSE kapja a támogatás 
80%-át. 
 
Pinczehelyi Tamás: Akkor itt ellentmondás van. A testület elé bevitt sportkoncepciót még mindig 
támogatja a Bizottság? 
 
Dr. Megyery Csaba: Magát a koncepciót támogatja, de a jelenlegi sportrendelet szerinti 80-20% 
arányú  felosztással ért egyet, vagyis a városi sporttámogatás 80%-a jár a GSE-nek és 20%-ot a Sport 
Bizottság oszt szét a pályázók között.  
 
Pinczehelyi Tamás: A GSE évek óta nem adott le elszámolást. Megkéri Dr. Nagy Atilla aljegyző urat, 
hogy értelmezze a sportrendeletet. Az egyik bekezdés azt írja, hogy a GSE-t illeti meg a városi 
támogatás 80%-a, a másik pedig azt, hogy a gödi egyesületeket.  
 
Dr. Nagy Atilla: Úgy látja, hogy tényleg van egy kis összeütközés a Sportrendelet bekezdései között. 
Szerinte tegyen tartalmi javaslatot is a Bizottság. Mit javasolnak a tagok, hogy a testület az egyes 
számot vagy a többes számot szüntesse meg?  
 
Pinczehelyi Tamás: Beszélje meg a Bizottság, hogy továbbra is fenntartja-e azt, hogy a kidolgozott 
felosztási koncepció a városi sporttámogatás teljes egészére vonatkozzon. Meg kellene szavazni, hogy 
ki ért ezzel egyet. 
 
Dr. Megyery Csaba: Név szerinti szavazást szeretne kérni.  
 
Csányi József: Miért kéri a név szerinti szavazást? 
 
Dr. Megyery Csaba: A jelenlegi sporttámogatás megváltoztatásával nem ért egyet. A jelenlegi 80-20% 
arányú felosztást tartja jónak.  
 
Dr. Bognár László: Jelenleg 12 millió a teljes sporttámogatás.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ki ért egyet azzal, hogy a Bizottság által kidolgozott felosztási rendszer a városi 
sporttámogatás teljes egészére vonatkozzon? 
 
 
A Bizottság – 1 igen szavazattal (Pinczehelyi Tamás), 1 nem szavazattal (Dr. Megyery Csaba) és 1 
tartózkodással (Csányi József) – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2010. (II.16.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

nem szavazta meg, hogy a Bizottság által kidolgozott felosztási koncepció 
 a városi sporttámogatás teljes egészére vonatkozzon. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
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2. Napirend tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Milyen észrevételük van a tagoknak a pályázatokkal kapcsolatban? 
 
Csányi József: A Sirály Egyesület benyújtott egy költségvetést a pályázatához. Van ebben egy olyan 
szolgáltatás, hogy heti 3 alkalommal tornát tartanak, melyen 60-80 fő vesz részt, alkalmanként 800,- 
Ft-ot kérnek fejenként. Szerinte abból fedezni tudják a kupák költségét. 
 
Pinczehelyi Tamás: Fél évre dolgozta ki a költségvetést a Sirály Egyesület. 
 
Csányi József: Szerinte a Kajak-kenu Szakosztály sporttelepének felújítása fontosabb, minthogy a 
Sirály Egyesület tudjon kupákat venni a tornákra, holott az egyéb bevételeiből ezt fedezni tudja.  
 
Pinczehelyi Tamás: A költségvetésben külön 2 millió forint van tervezve a Sport Bizottságnak, így 
összesen 3 millió forinttal gazdálkodhat. A Fétis Kft-nek 500.000,- Ft van tervezve a költségvetésben, 
a Belépés családostul rendezvénysorozatnak pedig 1.800.000,- Ft. A Fétis Kft. a testület javaslatára a 
központi költségvetésből lesz kiemelten finanszírozva, a Bizottság külön nem támogatja. Majd egy 
levelet kell nekik küldeni erről. A Dunakanyar Sport Akadémia Egyesület kérelménél a befogadó 
szervezet a GSE. Megkéri a tagokat, hogy nézzék meg Kulifai Tamás kérelmét. 
 
Dr. Bognár László: Szerinte legalább csak a szállását fizesse ki a Bizottság. 
 
Dr. Megyery Csaba: Ezzel precedenst teremtenek. 
 
Pincehelyi Tamás: Egyet ért az alpolgármester úr ajánlatával. Vagy az étkezés vagy a szállás 
költségeit át kellene vállalni. A hosszú ideje tartó eredményeire tekintettel kapná ezt a támogatást. 14 
pályázat érkezett be a Sport Bizottsághoz, melyből 13-at befogadottnak tekint. Egy pályázatnak az 
elbírálására akkor kerül sor, amikor a városi költségvetés elfogadásra kerül. A Fétis Kft. 
rendezvényére be van tervezve a városi költégvetésből támogatás. A beérkezett pályázatok konkrét 
pénzügyi elbírásálására a városi költségvetés elfogadást követő bizottsági ülésen kerül sor. Elfogadják 
ezt a tagok? 
 
 
A Bizottság egyhangú – 3 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2010. (II.16.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

A Sport Bizottsághoz beérkezett pályázatok konkrét pénzügyi elbírálására  
a városi költségvetés elfogadását követő bizottsági ülésen kerül sor. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
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3. Egyebek  tárgyalása 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Kíván-e a Bizottság valamilyen módon belefolyni a teremfelhasználás 
időbeosztásába? Össze lehetne hívni az érintetteket és megbeszélni velük.  
 
Dr. Bognár László: A Sirály Egyesület többet fizet a terembérletért mint a GSE.  
 
Dr. Megyery Csaba: Egy keretszerződésben van meghatározva, hogy a GSE mennyit fizet. A testület 
vagy a polgármester úr felbonthatja ezt a szerződést, ha akarja.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ő nem akar azzal foglalkozni, hogy ki mennyi terembérleti díjat fizet. 
 
Dr. Megyery Csaba: A Sport Bizottság nevében megkéri Dr. Bognár László alpolgármester urat, 
legyen szíves utána járni, hogy az utóbbi 3 évben milyen beszámolókat adott le a Gödi Sportegyesület. 
Legyen szíves beszerezni az Egyesületről egy bírósági végzést is. Ezután szíveskedjen beszámolni a 
Bizottságnak.  
 
Pinczehelyi Tamás: Egyszer már fel lett kérve a GSE, hogy a Pénzügyi Bizottságnak számoljon be.  
 
Dr. Megyery Csaba: Volt egy ügyészségi vizsgálata is a GSE-nek, annak a beszámolóját is szeretné 
kérni a Bizottság. Megkéri Dr. Bognár László alpolgármester urat, hogy ezt is legyen szíves 
beszerezni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 Sport Bizottság elnöke jegyzőkönyvvezető 


