
2. számú melléklet

SZERZŐDÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI VISSZATÉRÍTENDŐ 
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSRÓL

amely létrejött egyrészről

Gödöllő Város Önkormányzata
cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
adószám: 15731261-2-13
képviseli: Dr. Gémesi György András polgármester 
számlavezető bank neve és fizetési számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12001008-00155330-00100004

mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről

Ötvös Károly Sport Nonprofít Kft 
cím: 2100 Gödöllő Egyetem tér 16. 
adószám: 21950175-2-13
képviseli: Gémesi Csanád ügyvezető 
bírósági nyilvántartási szám: 13-09-129882 
számlavezető bank neve és fizetési számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12021006-01182298-00100002

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott),

- a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek” - között, az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

Előzmény

2020. január 7-én a GEAC Vívószakosztálya számára épülő vívócsamok kivitelezési 
szerződése aláírásra került. A projektet lebonyolító Ötvös Károly Nonprofít Kft. (Támogatott) 
részére Támogató a 219/2018. (X.18.) számú önkormányzati határozatával 50 000 000 Ft, azaz 
ötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, hogy a gödöllői 5556/2 hrsz-ú 
beépítetlen terület, természetben 2100 Gödöllő, Isaszegi út 6-8. ingatlanon, vívócsamok építés 
beruházást megvalósítása. A beruházás további fedezetét a Magyar Vívó Szövetség által 
megítélt támogatás biztosítja. Támogatott tájékoztatta a Támogatót, hogy a Magyar 
Vívószövetség által nyújtott támogatás a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: BMSK) közreműködésével jut el hozzá. A Támogatott 
és a BMSK között megkötött támogatási szerződés értelmében a támogatás utófinanszírozás 
útján kerül a Támogatotthoz, így a szerződő felek a beruházás előfinanszírozása céljából az 
alábbi szerződést kötik:



1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 50.000.000 Ft azaz ötvenmillió
forint, visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújt a Támogatott részére a gödöllői 
5556/2 hrsz-ú beépítetlen terület, természetben 2100 Gödöllő, Isaszegi út 6-8. ingatlanon, 
vívócsamok építés beruházás megvalósítása céljából. A támogatás összegét a Támogató 
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes 
feladatokról szóló ..../2020. (II...... ) önkormányzati rendeletében biztosítja.

2. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott összeget Támogató 
kizárólag a vívócsamok építés beruházás megvalósítása céljából biztosítja a Támogatott 
részére. A támogatás visszafizetésének fedezetét a Magyar Vívó Szövetség által megítélt 
támogatás biztosítja.

3. A támogatási összeget a Támogató a szerződés aláírását követő 15 napon belül utalja a 
Támogatott által fent megnevezett bankszámlára.

4. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a Támogató részére az 50 000 000 Ft-os 
visszatérítendő támogatás felhasználásáról számlákkal alátámasztott beszámolót készít 
negyedévenként, annak bizonyítékaként, hogy a támogatási összeget a Támogató által 
nyújtott célból használta fel. A beszámolót a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Költségvetési 
Irodájára kell benyújtania. Amennyiben a beszámoló alapján megállapítható, hogy a 
támogatás felhasználása nem a célnak megfelelően történik, a jegyző köteles azt a 
képviselő-testületnek jelezni.

5. Támogatott köteles a visszatérítendő támogatási összegét 2020. december 31-ig 
egyösszegben a Támogató által megjelölt bankszámlára visszafizetni. Támogatott a 
negyedéves beszámolók mellett a visszafizetéssel egyidőben az általa felhasznált 
összegről köteles beszámolót benyújtani.

6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg jogosulatlan igénybevétele, 
jogszabály sértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 
szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul 
igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben 
köteles visszafizetni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresével.

7. Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a Gödöllői Polgármesteri 
Hivatal Költségvetési Irodája 30 napon belül felszólítást küld a Támogatottnak, amelyben 
kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte 
után a Támogató - a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján - 
inkasszót nyújt be.

8. A Támogatott kérelmére, kivételesen indokolt esetben a Támogatott visszafizetési 
kötelezettségének teljesítési határidejét Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő
testülete legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja. A Támogatott a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének határidő módosítására vonatkozó kérelmét 60 nappal korábban 
köteles megkérni Támogatótól.

9. Támogatott képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy lejárt tartozása 
nincs.



10. A Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek ellenőrzésére szükség 
szerint a Támogató rendelkezésére bocsátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben meghatározott adatokat.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12. Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseiket igyekeznek elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások során rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre 
perértéktől függetlenül kikötik a Gödöllői Járásbíróság, illetve a Budapesti Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét.

13. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen 
együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást 
haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni.

14. Jelen szerződést Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő - testületé ....72020. (II. 
23.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

15. A Szerződő Felek jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Gödöllő, 2020. február

Dr. Gémesi György András
Támogató

Gémesi Csanád
Támogatott


