
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllő Isaszegi út 6-8. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 5556) vívócsarnok 
elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására. 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. támogatást nyert a Kormány MOB által kiemelt 
sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020 évre 
vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. sz. 
határozatában foglaltak szerint, mely határozat a MOB által kiemelt 16 sportág 
szakszövetségeinek a 2013-2020-ig terjedő időszakra vonatkozó sportágfejlesztési koncepciói 
megvalósításának támogatását részletesen tartalmazza. 

A támogatási szerződés egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató, 
valamint a képviseletében eljáró BMSK Zrt. mint lebonyolító szervezet és másrészről az 
Ötvös Károly Sport Nkft. között jön létre. A támogatás nyújtása 3 év időtartam alatt, a 
tárgyévre szóló támogatási szerződésekben rögzítettek szerint, fokozatosan történik. A 
szerződések módosítására, ezen belül a támogatás felhasználásának véghatárideje 
módosítására is fennáll a lehetőség. A támogatott létesítmény egy vívócsarnok, amely 
elsősorban az utánpótlás nevelés céljait szolgálja, helyszíne lehet az iskolai oktatás keretében 
megvalósuló vívó oktatásnak. A beruházás vissza nem térítendő támogatással valósul meg. 
Gödöllő Város Önkormányzata részéről a projekt megvalósításához 50 M Ft támogatás 
biztosítása szükséges. 

A vívócsarnok megvalósításának helyszíneként a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolával 
szemközti ingatlant célszerű kijelölni, mert ez az egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú 
telek, amely méretében és elhelyezkedésében is megfelel a célnak. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő gödöllői 5556 hrsz.-ú ingatlanon, mely a Légszesz úti iskola ingatlannal 
szemben helyezkedik el, az Isaszegi út 6-8. szám alatt, korábbi pályázatok eredményeképpen 
két kültéri sportpálya valósult meg. Ezek közül egy pálya áthelyezésére lesz szükség, vagy 
iskola-udvari vagy iskola közeli telepítéssel. 

Annak érdekében, hogy az 5556 hrsz.-ú ingatlanon az egyik kültéri pálya és a futópálya is 
megmaradjon, a vívócsamok parkoló igényének kielégítéséhez szükséges lenne 
nyilatkoznunk, hogy a szomszédos 5557 hrsz.-ú ingatlanon (mely beépítetlen terület, de 
jelenleg is parkolóként használatos) biztosítjuk a vívócsarnokot használók számára is a 
parkolási lehetőséget. 

Az Isaszegi úti vívócsamokot napközben a Hajós Iskola diákjai is használhatják, testnevelés 
órák tartása céljából. 

A vívócsarnok megvalósításához a későbbiekben az ingatlanhasználat feltételeiről valamint az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnünk az Ötvös Károly Sport 
Nkft.-vel. A beruházás lebonyolításában az önkormányzatnak nem kell részt venni, a 
támogatási szerződésben megjelölt lebonyolító folytatja le a közbeszerzési eljárást és felel a 
kivitelezésért. 
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Annak érdekében, hogy az építési engedélyezési eljárást a kedvezményezett sportvállalkozás 
lefolytathassa és a támogatás lehívására sor kerülhessen, kérem a tisztelt Képviselő-testületet 
az alábbi határozati javaslat elfogadására! 

Gödöllő, 2017. szeptember,; t, 

Határozati javaslat 

A képviselő-testület a Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Isaszegi 
út 6-8. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5556) kijelöli az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. mint 
építtető által megvalósítandó, elsődlegesen az utánpótlás nevelés céljait szolgáló vívócsarnok 
elhelyezésére. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. az 
ingatlanon felépítendő vívócsarnokra építési engedélyt kérjen. A tervezett létesítmény 
parkolási igényeinek biztosítására a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú 5557 hrsz.
ú beépítetlen terület megjelölhető, mely ingatlan a természetben jelenleg is parkolásra 
használt terület. 

A Képviselő-testület a Kormánynak a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020 évre vonatkozó sportágfejlesztési 
igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. sz. határozatában foglaltak szerint 
támogatott vívócsarnok megvalósításához, ezen belül a kivitelezéshez, 50 M Ft pénzbeli 
támogatást biztosít, a jövő évi költségvetésében. 

Az ingatlanhasználat valamint az önkormányzati költségvetési támogatás nyújtásának 
részletes feltételeiről a vívócsarnok megvalósítására kiadott jogerős építési engedély jogerőre 
emelkedésétől számított legkésőbb 60 napon belül az építtető sportvállalkozással szerződést 
kell kötni, ennek hiányában az építkezés nem kezdhető meg. 

Határidő: a nyilatkozat közlésére azonnal. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


