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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 112019. (II 1.) önkonnányzati rendeletében 
meghatározta a 2019-es év költségvetését, melyben a sportfeladatokra biztosított összeg 
37.000 E Ft. E jogszabály és az Önkonnányzat sportfeladatokra biztosított 37.000 E 
forint felosztásáról szóló 6412019 (III.28.) önkonnányzati határozata alapján Gödöllő 
Város Önkonnányzata pályázati felhívást tett közzé a település sportéletében 
versenyeztetés területén tevékenykedő civil szervezetek, szakosztályok pályázati úton 
történő, továbbá a gödöllői diák- és szabadidősport, valamint a versenysport területén 
működő egyesületek, szakosztályok tevékenységükkel kapcsolatos, ténylegesen 
felmerült költségeinek támogatása céljából. 

Mivel a korábbi határozat és a sportkoncepcióban lefektetett alapelvek alapján a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 41. 
pontjában szereplő látványcsapat-sport kategóriába tartozó sportágak 
egyesületei/szakosztályai nem vehetnek részt a Gödöllő Város Önkormányzata által, a 
sportfeladatokra biztosított, pályázat útján elérhető kiíráson, ezért az I. keretben 
meghatározott 13 millió Ft keretösszegre a kiemelt egyéni- és csapat sportegyesületek, 
szakosztályok (GEAC Atlétika-szakosztály, GEAC Vívó-szakosztály, Gödöllői Sport 
Klub Asztalitenisz-szakosztály) nyújthattak be pályázatot. 

A beérkezett pályázatokban szereplő információk és a támogatási pontrendszer alapján 
a Polgármesteri Kabinet javaslatot készített, melynek figyelembevételével nyújtom be a 
támogatási összegeket magában foglaló előterjesztést a végleges döntést meghozó 
Képviselő-testületnek. A döntést megelőzően a javaslatot az Önkormányzat Kulturális, 
Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága is megtárgyalja. 

A benyújtott pályázatok elbírálását követően az I. keretben meghatározott 13. OOO E Ft, 
azaz tizenhárom millió forint keretösszegből a fent nevezett kiemelt egyéni- és csapat 
versenysport szakosztályok támogatása a következőképpen alakul: 
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GEAC Atlétikai szakosztály 5574 5 OOO OOO,-

GEAC Vívó szakosztály 2784 5 OOO OOO,-

GSK Asztalitenisz szakosztály 830 3 OOO OOO,-

Összesen: 9188 13 OOO OOO,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a határozati 
javaslatban foglalt támogatási összegeket fogadja el! 

Gödöllő, 2019. május 
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1) A Képviselő-testület a kiemelt támogatásban részesített egyesületek és 
szakosztályok támogatására elkülönített 13 millió forint felosztását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

GEAC Atlétikai szakosztály 5 OOO OOO 

GEAC Vívó szakosztály 5 OOO OOO 

GSK Asztalitenisz szakosztály 3 OOO OOO 

Összesen: 13 OOO OOO 

2) A támogatási összegek folyósítása két részletben, az alábbi időpontokban 
történik: 

első részlet 2019. június 15-ig, 
második részlet 2019. október30-ig. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adott 
összegekről a Sportkoncepcióban meghatározott célok és az elszámolási 
határidő megjelölésével támogatási szerződést kössön az érintett 
egyesületekkel és szakosztályokkal. 

4) A Képviselő - testület a támogatási szerződésben kikötésként előírja, hogy a 
fenti sportszervezetek számára megítélt támogatás esetében, akiknek a Gödöllői 
Sport Közalapítvány felé lejárt esedékességű számlatartozása van, a támogatás 
összege a lejárt esedékességű tartozás összegének erejéig nem az érintett 
sportszervezet részére, hanem a Gödöllői Sport Közalapítvány szá1;nlájára kerül 
átutalásra. 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 8 nap 

Felelős: Dr. Gémesi György 


