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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 1/2008. évi (II.1.)számú önkormányzati
rendeletével döntött Gödöllő Város 2008. évi költségvetéséről és a
gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról. A rendelet értelmében a
sportfeladatokra 45 millió forintot biztosított.

A 45 millió forintból a Képviselő-testület a felosztás során az országos és
nemzetközi jelentőségű sportrendezvények Gödöllőn való megrendezésének
támogatására fenti határozatában 1 millió forintot különített el (VIII. keret).

Fenti kiírásra négy sportszervezet adta be pályázatát és az alábbi versenyek
megszervezéséhez kértek támogatást:

GEAC Vívószakosztály

Az alábbi versenyekre nyújtottak be pályázatot, és minden esetben a versenyek
díjazási költségeit kívánják a támogatásból fedezni:

- Suzuki Benkő Kupa – Benkő Tibor Emlékverseny; Gyerek Magyar
Bajnokság (gyerek korosztályban férfi/női kard egyéni és csapat)
A verseny időpontja: 2008. május 3-4.
A megpályázott összeg: 60.000.- Ft

- TEVA Kupa – U23 és Junior nemzetközi verseny (U23 és junior férfi/női
kard válogató)
A verseny időpontja: 2008. október 5.
A megpályázott összeg: 75.000.- Ft

- GÉV Huniber Kupa – Ötvös Károly emlékverseny (Kadét férfi/női kard
nemzetközi válogató; Kadét férfi/női kard csapatverseny)
A verseny időpontja: 2008. október 18-19.
A megpályázott összeg: 250.000.- Ft

A GEAC Vívószakosztálya által megpályázott összeg összesen 385.000.- Ft,
melyet érmekre, kupákra, anyagbeszerzésre, bérleti díjra, orvosi ügyeletre és
versenybírói díjakra használták fel.



TEVA Gödöllői Röplabda Club

A TEVA GRC 2008. december 14-én városunkban rendezi meg a XXVII.
Mikulás Kupa elnevezésű nemzetközi utánpótlás röplabda tornát,
együttműködve a Pest Megyei Röplabda Szövetséggel. A megpályázott
összeget, 125.000.- forintot a rendezvény terembérleti díjának kiegyenlítésére és
a díjazásra kívánják fordítani.

Grassalkovich Sportegyesület

Az egyesület 2008. november 15-én negyedik alkalommal rendezte meg a
Grassalkovich Kupa országos sportakrobatikai versenyt. A pályázaton igényelt
100.000.- forintot a rendezési költségekre – terembérlet, díjazás, szállítási
költségek – kívánják fordítani.

Gödöllői Sport Klub

A Gödöllői Sport Klub 2008. január 26-án a Hajós Alfréd Általános Iskola
sportcsarnokában rendezte meg a 2007/2008-as U21-es országos futsal
bajnokság 5. fordulóját egy egész napos torna keretében. Az egyesület szintén ez
év február 13-án U21-es válogatott futsal mérkőzésnek volt a házigazdája, ahol
hazánk korosztályos csapatának Lengyelország volt az ellenfele. A mérkőzés
összes költségét az egyesület vállalta magára. A Gödöllői Sport Klub a
pályázaton igényelt 300.000.- forintot a rendezvények bérleti díjára és étkezési
költségek kiegyenlítésére fordította.

Az igényelt támogatások, és a javasolt támogatási összegek a következők:

Pályázó neve Igényelt
támogatás Támogatás felhasználása Javasolt

támogatás
GEAC Vívószakosztály 385 000 3 verseny - érem, díjak 385 000

TEVA GRC 125 000
XXVII. Mikulás Kupa -
terembérleti díj, díjazás 125 000

Grassalkovich SE
100 000

Verseny - terembérleti díj,
díjazás, szállítási

költségek 100 000

Gödöllői Sport Klub

300 000

U21-es országos futsal
bajnokság, U21-es

válogatott futsal mérkőzés
- terembérleti díj, étkezési

költség 300 000

Összesen: 910 000 910 000



A fenti támogatási összegek, a rendezvények lebonyolítása után, számlákkal
igazolt költségek alapján kerülnek átutalásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Gödöllő, 2008. november " 12  "

Dr. Gémesi György
       polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
Szervezési vezető tanácsos



Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Sportkoncepcióban „Az országos és nemzetközi
jelentőségű sportrendezvények Gödöllőn való megrendezésének
támogatására” szolgáló VIII. keret felosztását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:

Pályázó neve A támogatás
összege

GEAC Vívószakosztály 385 000

TEVA GRC 125 000
Grassalkovich SE 100 000
Gödöllői Sport Klub 300 000
Összesen: 910 000

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az adott
összegekről a meghatározott célok, és az elszámolási határidő
megjelölésével megállapodást kössön az érintett egyesületekkel és
szakosztályokkal.

3. A pályázókat haladéktalanul értesíteni kell

Felelős: dr. Gémesi György
Határidő: folyamatos
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