
ELŐTERJESZTÉS 

ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséről 
 

1. előterjesztés száma: 143/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: 1. határozati javaslat 
2. melléklet: 2. határozati javaslat 
3. melléklet: 2022. június 27. napján érkezett kérelem jelzálogjog bejegyzéshez - 
klubház 
4. melléklet: 2022. június 29. napján kelt válaszlevél 
5. melléklet: 2022. szeptember 1. napján érkezett újabb kérelem jelzálogjog 
bejegyzéshez – klubház 
6. sz. melléklet: 2022. szeptember 1. napján érkezett kérelem jelzálogjog bejegyzéshez 
– kézilabda edzőcsarnok 

5. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
6. előterjesztést tárgyaló bizottságok: Gazdálkodási Bizottság 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
 - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló1996. évi LXXXI. törvény  

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet  
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A Bicskei Torna Club Egyesület (2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2., továbbiakban: 
BTC) 2022. év június 27. napján kérelemmel fordult hozzánk az önkormányzattal osztatlan 
közös tulajdonú 526/33 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban (3. sz. melléklet). 
 
Kérelmező előadja, hogy a sportlétesítményhez tartozó klubház bővítési munkálatai 
megkezdődtek. Azonban a Magyar Labdarúgó Szövetség hiánypótlási felhívása értelmében a 
sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az adókedvezmény mértékéig – 130 107 414,- Ft – jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre. 
 
A kérelem áttanulmányozását követően felvettük a kapcsolatot a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel. A Szövetség arról tájékoztatott, hogy jogszabály kifejezetten nem írja elő, hogy 
amennyiben a sportcélú ingatlan közös tulajdonban van, úgy valamennyi tulajdonos tulajdoni 
hányadát terhelően szükséges a jelzálogjog bejegyzése. Mindezekről a 2022. június 29. napján 
keltezett levelemben (4. sz. melléklet) tájékoztattam a BTC Elnökét azzal kiegészítve, hogy a 
Torna Club a tulajdoni hányadára terhelően jegyeztesse be az MLSZ által kért jelzálogjogot. 



 
2022. szeptember 1-én fenti témában ismét kérelmet adott be önkormányzatunkhoz a Bicskei 
Torna Club Egyesület (5. sz. melléklet). A kérelemben a BTC Elnöke állítja, hogy az előbb 
említett, jelen előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő levelet nem kapta meg. A melléklet 
részeként csatolt dokumentumban jól látható, hogy elektronikus levélben 2022. június 29. 11 
óra 04 perckor Elnök Úrnak a válaszlevél megküldésre került. 
 
2022. szeptember 1. napján másik kérelem is érkezett az Egyesülettől (6. sz. melléklet). Az 
Etyeki Sport Nonprofit Kft. és a Bicskei Torna Club Egyesület között megállapodás jött létre, 
mely szerint a két sportszervezet a kézilabda sport fejlesztése érdekében szoros szakmai 
együttműködést alakít ki és az Etyeki Sport Nonprofit Kft. részére 2017. évben megítélt TAO 
forrásból a BTC és az Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló, 526/33 hrsz. alatti 
ingatlanon kézilabda edzőcsarnokot épít fel. Ez a csarnok a Pannónia Szíve Sport-és Kulturális 
Központ megépítéséig biztosítani tudja majd az utánpótlás csapatok edzési lehetőségét, a 
későbbiekben pedig a költséghatékony edzéslehetőséget. A Bicskei Torna Club Egyesület a 
korábbi TAO források felhasználásával megkezdte az ingatlanon az edzőcsarnok 
megtervezését. 
A Magyar Kézilabda Szövetség hiánypótlási felhívása értelmében szintén szükséges a fentebb 
már említett, Magyar Állam javára a jelzálogjog bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásba a 
beruházás üzembe helyezését követő 15 évre, az igénybe vett adókedvezmény mértékéig.  
 
Jelen folyamatban a tervezett kézilabda edzőcsarnok pontos bekerülési költsége még nem 
becsülhető, ezért az igénybe vett adókedvezmény mértéke sem állapítható meg. Kérelmező 
nyilatkozata szerint az adókedvezmény mértéke hozzávetőleg 500 millió Ft lesz. 
 
Az ingatlant terhelő jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban egész ingatlanra, illetőleg 
osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a tulajdonostársat megillető tulajdoni hányad 
egészére létesíthető. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a jelzálogjog jogosultját, meg kell jelölni 
a zálogjoggal biztosított pontos követelést, az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra 
utalással és az összeg meghatározásával vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő 
utalással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozzák 
meg döntésüket. 
 
Bicske, 2022. október 3. 
 
 
 
 
 Bálint Istvánné 
              polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 143/2022. előterjesztéshez 
 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséről 
  
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Bicskei Torna Club Egyesület (2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2., 
adószám: 19820088-2-07). részére előzetes írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Bicske Város Önkormányzatával közös tulajdonban lévő, Bicske, 
Kerecsendi Kiss Márton u. 2. sz. alatti, 526/33 hrsz-ú, 30.868 m2 alapterületű, 
„kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanra 15 év időtartamra, összesen körülbelül 
630 107 414,- Ft erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 
Határidő:  2022. október 20. 
Felelős:  polgármester 
 

 

2. melléklet a 143/2022. előterjesztéshez 
 
 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséről 
  
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület (2060 
Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2., adószám: 19820088-2-07). Bicske Város 
Önkormányzatával közös tulajdonban lévő, Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. sz. alatti, 
526/33 hrsz-ú, 30.868 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanra, 15 év 
időtartamra, összesen körülbelül 630 107 414,- Ft erejéig, a Magyar Állam javára jelzálogjog 
bejegyzésére irányuló kérelmét elutasítja. 

 
Határidő:  2022. október 20. 
Felelős:  polgármester 
 
 
















	143_ingatlan_jelzálog_bejegyzés
	3._sz._melléklet
	4._sz._melléklet
	5._sz._melléklet
	6._sz._melléklet

