
napirendi pont
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez

Az előterjesztés tartalma:
A GSE 100 % támogatási intenzitású pályázati pénzt nyert a Tornacsarnok 
sportpadlójának korszerűsítéséhez, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a 
tulajdonosi hozzájárulás.

Ülés fajtája’: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita

A-
Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma”:

2022. ..ctóttber...

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: ....................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városit zenteltet ési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: 0 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: jolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

r

Jegyzői ellenjegyzés:

Xtdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
vlegjegyzés:...................................................................................

jegyző
1 Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: Eí _ _ . _

X jegyző^
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Gödi Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Huzella 
Tornacsarnok sportpadlójának felújításához. A Sportegyesület pályázatot nyújtott be a Pest Megyei Önkormányzathoz 
a „Gödi Sportélet élhetőbbé tétele a korszerűsítés jegyében” címmel, melyen összesen 12 619 951 Ft támogatást 
nyertek. Ebből az összegből szeretnék a Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítését elvégezni 9 838 944 Ft 
értékben. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, így a beruházás 100%-ban Pest Megyei Önkormányzat 
pályázati keretéből készülne el, amelyért semminemű ellenszolgáltatást nem várnak el.
Az Egyesület arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy minden dokumentummal rendelkeznek azonban a 
támogatási szerződés aláírásához szükséges a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata is.

Melléklet:
• Kérelem
• Pest Megyei Önkormányzat értesítése az elnyert pályázatról

Határozati javaslat
.../2022. (I. 27.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Gödi Sportegyesület kérelmét a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának pályázati összegből 
megvalósuló korszerűsítéséhez.

Göd Város Önkormányzata mint a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterülete 378 hrsz. 
alatt felvett „kivett általános iskola” megjelölésű 3907 rn2 területű ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy 
az ezen ingatlanon felépített ún. Huzella Tornacsarnok sportpadlózatának felújításához a Gödi Sportegyesület 
a Pest Megyei Önkormányzathoz benyújtott és nyert pályázat keretében a „Gödi Sportélet élhetőbbé tétele a 
korszerűsítés jegyében” címmel azzal, hogy az Önkormányzat a pályázat megvalósításához önerőt, forrást nem 
biztosít.

Felhatalmazza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerinti jognyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. ...19....’Z-.G?..-
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m

Barógh, Csaba
polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
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Előírót

Előadó
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Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek a tulajdonosi hozzájárulásukat 
adni a Huzella Tornacsarnok sportpadlózatának felújításához.

A Pest Megye Önkormányzatához pályázatot nyújtottunk be a „Gödi Sportélet élhetőbbé tétele a 
korszerűsítés jegyében" címmel, melyen a csatolt értesítésben foglalt összeget elnyertük.

Minden dokumentummal rendelkezünk, a támogatási szerződés aláírásához viszont a tulajdoni lapnak 
megfelelő tulajdonos hozzájárulásához van szükségünk, mivel a 69/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi 
határozat értelmében az ingatlan-nyilvántartásban nem került bejegyzésre a Göd Fejlődéséért 
Közalapítvány, mint tényleges tulajdonos.

Pest Megye Önkormányzata csak a tulajdoni lappal megegyező tulajdonos hozzájárulását fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását pályázatunk támogatási szerződésének aláírásához.

Göd, 2022. október 11.

Gödi Sportegyesület



Pest Megye Közgyűlésének elnöke
1052 Budapest, Városházu. 7.- 1364 Budapest, Pp.: 112-Tel.: (06 1)233-6801 - Fax: (06 1)233-6881 

elnok@pestmegye.hu

Tárgy; Értesítés pályázat csökkentett mértékű 
támogatásáról és a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumokról
Pályázat azonosítószáma: PM_CIVIL-3/004
Ügyintéző: Motál Alexandra
Telefonszám: +36-70/511-0392
Melléklet: 1 db

Gödi Sportegyesület
Dr. Vékony Péter elnök részére

2131 Göd
Sporttelep

Tisztelt Dr. Vékony Péter!

Örömmel értesítem, hogy a Megyei Értéktár Bizottság csökkentett mértékű támogatásban 
részesítette az Ön által a Civil Támogatási Alap keret terhére - „Gödi sportélet élhetőbbé tétele a 
korszerűsítés jegyében" címmel - benyújtott PM_CIVIL-3/004 nyilvántartási számú pályázatát.

A megítélt, vissza nem térítendő csökkentett támogatás összege: 12.619.951 Ft

Az igényelt támogatás csökkentésének indoka: a „Balázsovits Sportcsarnok világítás korszerűsítés7' 
költségtétel nem támogatott, illetve a „Pályázatkezelés" költségsor esetében a Pályázati Felhívásban 
előírtaknak megfelelően arányosítás vált szükségessé.

Tájékoztatom, hogy a megítélt támogatás igénybevételének feltétele a Pályázati felhívás jelen 
értesítésben leírt feltételeinek teljesítését követően a Kedvezményezett és Pest Megye 
Önkormányzata között létrejött támogatási szerződés.

Kérem a támogatási szerződés elkészítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtását:

1. pályázati dokumentáció és a hiánypótlás dokumentumai (eredeti példány);

2. a mellékelt felhatalmazó levél Önök és számlavezető pénzintézetük által kitöltött és aláírt 3 
eredeti példánya (a számlavezető pénzintézetük által kiállított más formátumú, de a mellékelt 
felhatalmazó levélben foglalt adatokat tartalmazó felhatalmazó levél is elfogadható);

3. idegen ingatlanon végzett építési tevékenység esetén a megvalósítási helyszínek tulajdonosa 
által kiállított hozzájáruló nyilatkozat (eredeti példány, minden érintett helyrajzi számra 
vonatkozóan);



4. építési tevékenység esetén az építéssel érintett ingatlanra vonatkozó, a Támogatási Szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtását megelőző, 30 napnál nem régebbi 
tulajdoni lap (nem hiteles is elegendő).

Kérem, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat jelen levél 
elektronikus úton történő megküldés napjától számított 20 napon beiül benyújtani szíveskedjék.

A dokumentumok benyújtásának módja a pályázati Felhívás 10. pontja szerint:

Személyesen

Postai úton

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal - 1052
Budapest, Városház u. 7., 107-es iroda. 

Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-15 óra 
között, pénteken 9-12 óra között.

Pest Megye Önkormányzata 1052 
Budapest, Városház u. 7.

Felhívom szíves figyelmét, hogy Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének, az önkormányzat 
támogatásokról szóló 14/2020.(X.5.) számú önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése alapján, ha a 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a 
Kedvezményezettnek felróható okból eredménytelenül telik el, a Kedvezményezett a támogatási 
szerződés megkötésétől visszalép, vagy a támogató által a döntésében előírt feltételek nem 
teljesülnek, a támogatási döntés visszavonásra kerül.

Budapest, 2022. szeptember 08.

Üdvözlettel:
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