
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2010. május 17-én, a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              Sport Bizottság rendes ülése 
 
Sándor István, Dr. Megyery Csaba és Kollár Zalán nincsenek jelen. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes. 
Ismerteti, hogy a Bizottság a GSE-n keresztül több okból sem tud támogatást adni. Ezért úgy 
határoztak, megkérik az érintetteket, hogy szakosztályonként adjanak be kérelmet.  
 
Dr. Megyery Csaba megérkezett. 
 
Pinczehelyi Tamás: Érdi-Krausz Zsuzsa hozott egy kérelmet, amiben az áll, hogy több teremhasználati 
időt szeretnének kapni az alsógödi sportcsarnokban.  
 
Javasolja, hogy első napirendként a Szakosztályok kérelmeit, második napirendként az Egyebeket. 
tárgyalja meg a bizottság. 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) Szakosztályok kérelmei 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
2.) Egyebek 

Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
 
1. Napirend tárgyalása:  
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti az Asztalitenisz Szakosztály kérelmét. 50.000,- Ft támogatást kérnek a 
2010. augusztus 20-án megrendezésre kerülő Rekord Kupára.  
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2010. (V.17.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, a 2010. 
augusztus 20-án megrendezésre kerülő Rekord Kupa lebonyolításához. 

 
Számlaszám: 64700052-30200021 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 



Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Labdarúgó Szakosztály kérelmét. Összesen 620.000,- Ft támogatást 
kérnek a Bizottságtól. Idén megszervezik aBalázsovits János Hó Kupát, 2 gyermektornát, illetve a 
sporttelep épületét is fel szeretnék újítani.  
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2010. (V.17.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya részére 120.000,- Ft támogatást biztosít, ebből 
50.000,- Ft-ot két gyermektorna és 70.000,- Ft-ot a Balázsovits János Hó Kupa lebonyolításához. 
Továbbá 500.000,- Ft-ot elkülönít a Bizottság a sporttelep épületének felújítására, ami csak akkor 

kerül kifizetésre, ha a Labdarúgó Szakosztály a felújításra vonatkozóan a tételes költségvetést 
benyújtotta a Sport Bizottságnak. 

 
Számlaszám: 64700052-30200045 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A Kosárlabda- és a Kajak-kenu Szakosztályt csak akkor tudja támogatni a 
Bizottság, ha adnak be új pályázatot. Addig is félrerakják a támogatásukra szánt összeget.  
 
 
Egyebek tárgyalása 
 
Pinczehelyi Tamás: Érdi-Krausz Zsuzsa (a Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány 
kuratóriumi tagja) adott be egy kérelmet. A Huzella Sportcsarnok terembeosztásával van gondjuk, 
szeretnék ha több időt kapnának az edzésre. Az üzemeltetőnek kellene javaslatot tenni, hogy hívja 
össze az igénylőket és beszélje meg velük a terembeosztást.  
 
Érdi-Krausz Zsuzsa: Már beszéltek Halmai Gáborral és azt mondta, hogy az Önkormányzat a 
kompetens az ügyben.  
 
Dr. Megyery Csaba: Szerinte a Bizottságnak ebbe nem kellene belefolynia. Sok a sportoló, a sportág, 
nagy a teremigény. A létesítmények nem tudják kiszolgálni az igényeket. Régebben a kosarasok is kb. 
csak a 70%-át tudták teljesíteni az edzéseknek. Szerinte az utánpótlás-neveléssel foglalkozó 
szakosztályok élvezzenek elsőbbséget a többi sportolóval szemben. 
 
Érdi-Krausz Zsuzsa: Náluk is van utánpótlás-nevelés, 3 korosztályt neveltek ki. A gyerekek csak heti 
3x1,5 órát jutnak be a terembe, de azt is 16 óra előtt. A GSE viszont heti 5 alkalommal bérli a termet 
több órán keresztül, pont a kedvezményes időszakban. Pedig röplabdára nagy az igény újabban. 21 
gyerek várakozik rá, hogy röpizhessen, de nincs hely.  
 
Rataj András: Sokan élnek Gödön abból, hogy sportfoglalkozást tartanak, mert van rá igény. Az a 
gond, hogy a városi szabadidő nem kap teret.  
 
Dr. Megyery Csaba. De igen, csak másodlagosan.  
 
Pinczehelyi Tamás: A Sport Bizottság a versenysportot nem tudja támogatni, ez a koncepcióban lett 
megfogalmazva. A tömegsportot viszont széles körben támogatja. Az utánpótlás-nevelés az már 



versenysport. Szerinte a GSE az 5 napból 2 napot adjon át a tömegsportnak. Van olyan nap, hogy csak 
9 fő foglalja le a termet a GSE által.  
 
Mohai Gábor: Nem csak az alsógödi, de a felsőgödi csarnokban is ugyanez a helyzet.  
 
Pinczehelyi Tamás: A GSE kicsit túlméretezte magát a helyfoglalásban. Le fognak ülni a 
működtetővel, hogy megbeszéljék.  
 
 
A bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2010. (V.17.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

vállalja, hogy szervez egy megbeszélést a gödi sportcsarnokok működtetőjével, ahol megpróbálják 
átszervezni a terembeosztást úgy, hogy a tömegsportolók többet tudják használni a termeket a 

kedvezményes időszakban.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Ismerteti a Kézilabda Szakosztály kérelmét. Ők több hazai, illetve egy nemzetközi 
tornán is szeretnének indulni, ezekhez kérnek 350.000,- Ft támogatást.  
 
 
A bizottság egyhangú – 3 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2010. (V.17.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya részére 350.000,- Ft támogatást biztosít, egy 
nemzetközi ifjúsági- és egy hazai strandkézilabda tornán való induláshoz, illetve a Balázsovits Kupa 

lebonyolításához. 
 

Számlaszám: 64700052-10013838-10000052 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 

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


