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2 .  N a p i r e n d  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Megállapodás sportcélú ingatlanok használatba adásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

Bánk külterület 0123. hrsz. alatt felvett, 1.4107 ha területű, kivett sporttelep és erdő megnevezésű és a 

0120/A. hrsz. alatt felvett egyéb épület sportszertár megnevezésű, 118 m2 területű, öltöző céljára 

üzemeltetett ingatlanok használatba adásáról szóló, Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által 16/2022. (II.2.) határozattal jóváhagyott megállapodást a mellékelt megállapodás-tervezetben foglaltak 

szerint kéri módosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sportcélú ingatlanok használatban adására vonatkozó 

módosított megállapodást megtárgyalni és az ingatlanok használatáról döntést hozni szíveskedjenek. 

 

 

Bánk, 2022. február 21. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 



2. Napirend Megállapodás sportcélú ingatlanok használatba adásáról 

 2 

 

……../2022. (II...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

Bánk külterület 0123. hrsz. alatt felvett, 1.4107 ha területű, kivett sporttelep és erdő megnevezésű és a 

0120/A. hrsz. alatt felvett egyéb épület sportszertár megnevezésű, 118 m2 területű, öltöző céljára 

üzemeltetett ingatlanok használatba adásáról szóló 16/2022. (II.2.) képviselő-testületi határozatot 

hatályon kívül helyezi és az alábbi döntést hozza: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonét képező 

Bánk külterület 0123. hrsz. alatt felvett, 1.4107 ha területű, kivett sporttelep és erdő megnevezésű és a 

0120/A. hrsz. alatt felvett egyéb épület sportszertár megnevezésű, 118 m2 területű, öltöző céljára 

üzemeltetett ingatlanokat 2022. február 1. napjától kezdődően 2037. február 28. napjáig terjedő 

meghatározott időtartamra térítésmentesen a (székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 12., statisztikai  számjel: 

18194382-9319-521-12, adószám: 18194382-2-12, nyilvántartási szám: 01-02-0012624) használatába 

adja az alábbi feltételekkel: 

• a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület az ingatlanokat a Bánk 

Sportegyesülettel együttesen jogosult használni, a használat ütemezését egyeztetni köteles a Bánk 

Sportegyesülettel, az ingatlanok használata nem sértheti a Bánk Sportegyesület tevékenységét; 

• az ingatlanokat sport (elsősorban labdarúgás) céljára használhatja; 

• az ingatlanokon az üzemelés érdekében szükséges beruházásokat saját költségén köteles 

megvalósítani, az ingatlanok állagmegőrzését köteles biztosítani és viselni a használattal 

kapcsolatos költségeket; 

• amennyiben a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület és a Bánk Sportegyesület 

között fennálló 2021. június 28-án és 2021. december 18-án kelt megállapodásban rögzített 

együttműködés – a felek által nem vitatottan - megszűnik, úgy az önkormányzat jogosult az 

ingatlanok használatára vonatkozó megállapodást felmondani; 

• TAO támogatások igénybevételével az ingatlanokon lévő sportlétesítmények fejlesztésére 

vonatkozó sportcélú beruházások esetén, amennyiben a fejlesztések az ingatlanokon építési 

beruházással vagy felújítással járnak, úgy a szükséges munkák csak a tulajdonos önkormányzat 

előzetes írásos hozzájárulásával kezdhető meg; 

• az ingatlanokat érintő beruházásokat saját költségére végezheti el, az ingatlanok használatára 

vonatkozó megállapodás megszűnését követően azok ellenértékére nem tarthat igényt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk külterület 0123. hrsz. alatt felvett, 

1.4107 ha területű, kivett sporttelep és erdő megnevezésű és a 0120/A. hrsz. alatt felvett egyéb épület 

sportszertár megnevezésű, 118 m2 területű, öltöző céljára üzemeltetett ingatlanok használatba adására 

vonatkozó e határozatban foglaltaknak megfelelő tartalmú, előterjesztett megállapodást az 

Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


