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ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzatának 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
2022. decemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödi Sportegyesület 2022. évi támogatása harmadik negyedévi elszámolásának 
elfogadására

Tisztelt Bizottság!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzata 2022. július 20-án, 01/319/2022 számon támogatási szerződést kötött a Gödi 
Sportegyesülettel (GSE), melynek keretében 2022. évre a támogatottat sporttevékenységének 
finanszírozásához 25.000.000,-Ft (azaz huszonöt-millió forint) összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette.

A támogatási megállapodás II/3. pontja szerint:

A harmadik és negyedik negyedévre negyedévenkénti 6.250.000 forint (azaz hatmillió- 
kettöszázötvenezer forint) összegű támogatások folyósításának feltétele a tárgynegyedévet megelőző 
negyedévről szóló, a GSE által összeállított pénzügyi beszámoló benyújtása, melyet követően 
Támogató az adott negyedévre meghatározott támogatási összeget a benyújtást követő 10 munkanapon 
belül átutalja.

A támogatási megállapodás II/2 pontja szerint az alábbi kiadásokra használható fel a támogatás: 
munkabérek és járulékaik; víz-, villany-, gáz-, intemetszámlák kifizetése; edzőtáborozások költségei; 
igazolt gépjárműhasználat költségei; legfeljebb bruttó 200.000,-Ft/db összegű sporteszközök, 
sportruházat beszerzése; bérleti díjak; a Támogató tulajdonában álló sportpályák és építmények napi 
karbantartásának költségei; tömegsport rendezvények költségei; amatőr versenysport rendezvények 
költségei.

A támogatási megállapodás szerinti harmadik negyedévre nyújtott 6.250.000,-Ft (azaz hatmillió- 
kettőszázötvenezer forint) támogatás egyszerűsített pénzügyi beszámolójának benyújtása megtörtént.

A számlákon megtalálható az „Önkormányzati támogatásból fizetve” záradék és hitelesítéssel el vannak 
látva.

A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII. 
21.) sz. Ök. rendelet 8.§ (5) bekezdés alapján a folyósítások feltétele az előző időszakról készített 
egyszerűsített pénzügyi beszámoló benyújtása és a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a 
Pénzügyi Ellenőrzésért Felelős Bizottság által történő elfogadása.

Az elszámolásra beadott dokumentáció megtekinthető a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályon.

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozatot terjesztem elő elfogadásra:



Határozati javaslat
.../2022. (....... ) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) részére nyújtott 2022. évi támogatás harmadik 
negyedévére vonatkozó pénzügyi elszámolását.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 07.

Virok-Ujlaki Anikó
Beruházási és Városüzemeltetési 

osztályvezető



2022. 12. 07. 11:01 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat 

151/2022. (IX. 27.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés a Gödi Sportegyesületnek nyújtott támogatás 2022.1. félévi elszámolásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról

151/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) részére nyújtott 2022. évi támogatás első 
félévére vonatkozó pénzügyi elszámolását.

Forrás: Az Önk. 2022. évi költségvetési rendeletének Működési célú pénzeszközátadások GSE 
támogatás sora

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe
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https://hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781b94c12a5ba76b98f/dontes/2989798 1/1



2022. 12. 07. 10:58 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

151/2022. (VII. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadásáról

151/2022. (VII. 18.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) 2021. évre benyújtott szakmai beszámolóját és 
pénzügyi elszámolását.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe
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