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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 sportfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint. A támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
mint támogató, valamint a képviseletében eljáró Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: BMSK Zrt)., mint lebonyolító 
szervezet és az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft., mint támogatott között jött létre. Gödöllő 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2017. (IX.21.) számú önkormányzati 
határozata alapján a vívócsamok megvalósításához, ezen belül a kivitelezéshez 50 M Ft 
pénzbeli támogatást biztosított a 2018. évi költségvetése terhére. A vívócsamok 
megvalósításához Gödöllő Város Képviselő-testülete fenti önkormányzati határozatával jelölte 
ki az Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti 
ingatlant (hrsz.: 5556) az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. mint építtető által megvalósítandó, 
elsődlegesen az utánpótlás nevelés céljait szolgáló vívócsamok elhelyezésére. A Képviselő
testület hozzájárult ahhoz, hogy az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. az ingatlanon felépítendő 
vívócsamokra építési engedélyt kérjen. A fent jelzett 5556 helyrajzi számú telek 2018. május 
14-én megosztásra került, így a Kft. az építési engedélyt a 5556/2 helyrajzi számra kérte meg. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala PE-07/EP/01040-18/2018 számú 
határozatával a vívó csarnok tekintetében építési engedélyt kapott.

A Képviselő-testület 2018. október 18-án megtartott ülésén foglalkozott a vívócsarnok 
építésével, és a korábbi határozatnak megfelelően a szerződések szövegszerű elfogadásával 
döntött a támogatásról és a földterület használatról. A 219/2018. (X.18.) számú önkormányzati 
határozatával 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásról szerződést fogádott el. A 
szerződés értelmében a támogatási összeg két részletben kerül utalásra a Kft. részére. Az első 
részlet a megvalósítandó sportcsarnok alapozási munkáinak biztosítására, a másik részletet a 
szerkezetkész állapot elkészülte után kerülne utalásra, a csarnok belső kialakításának 
fedezetére. Ugyanezen az ülésen 220/2018. (X.18.) számú önkormányzati határozattal 
földhasználati jogot biztosított a Képviselő-testület a kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Isaszegi út 6-8. szám alatti 5556/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló bruttó 782,5 m2 
alapterületű vívócsamok felépítésére, a 97,7 m2 területű 7 darab parkoló, és 234,9 m2 területű 
közlekedési terület, a behajtó és a behajtás biztosítására szolgáló kapu megvalósítására a Kft- 
nek. A szerződések a döntést követően aláírásra kerültek, elkezdődött a kivitelezési munka 
előkészítése.

2020. január 7-én aláírásra került a GEAC Vívószakosztály számára épülő vívócsamok 
kivitelezési szerződése és elindult a kivitelezés. 2020. január 28-án megtörtént a leendő 
vívócsamok alapkőletétele. A Magyar Vívószövetség szintén nyújtott több alkalommal 
támogatást a vívócsamok megépítéséhez, akikkel a támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
A Magyar Vívószövetség által nyújtott támogatás nem közvetlenül, hanem a BMSK Zrt 
közreműködésével jut el az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-hez. A BMSK Zrt. és a Kft. 
között létrejött támogatási szerződések utófinanszírozást engedélyeznek, így a kivitelezést a 
Kft-nek kell megelőlegeznie.



A vívócsamok megépülése a városkörnyék és gödöllői sportélet meghatározó eleme lehet. A 
Kft. önerőből nem tudja az előfinanszírozást megoldani, így javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy a kivitelezés előfinanszírozása érdekében módosítsa a vissza nem térítendő támogatási 
szerződést és ezen felül nyújtson további 50 millió forintos visszatérítendő támogatást a Kft. 
részére.

A két szerződés tervezete az előterjesztés mellékleteit képzik. A támogatási szerződés 
módosításának lényege, hogy az eredetileg 2. ütemre tervezett, „az épület szerkezetkész 
állapotának támogatott általi jelentése és a Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolást követő 
10 munkanapon belül utalandó 25.000.000 Ft-of ’ az önkormányzat 2020. március 31-ig a Kft. 
rendelkezésre bocsátja, valamint az összeg felhasználási ideje és az elszámolási kötelezettség 
a kivitelezés véghatáridejéhez igazodna.

Az 50 millió forint visszatérítendő támogatást államháztartáson kívüli visszatérítendő 
felhalmozási támogatás formájában nyújtaná az önkormányzat. A Kft. a kapott támogatást még 
ebben az évben köteles visszafizetni. Indokolt esetben, kizárólag a képviselő-testület 
engedélyével a határidő legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és támogassa a 
határozati javaslatokban foglaltakat.

Gödöllő, 2020. február „t

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szövegszerűen elfogadja Gödöllő 
Város Önkormányzata és az Ötvös Károly Nonprofit Kft. között létrejött támogatási szerződés 
módosítását. Felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: a szerződés aláírására a döntéstől számított 10 nap

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szövegszerűen elfogadja Gödöllő 
Város Önkormányzata és az Ötvös Károly Nonprofit Kft. kötendő államháztartáson kívüli 
visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződést. Felhatalmazza Dr. Gémesi 
György polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: a szerződés aláírására a döntéstől számított 10 nap


