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Előterjesztés 

 

Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához 
 

 

1. előterjesztés száma: 371/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

- 2. melléklet tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bicskei Torna Club Egyesület az idei évben is pályázatot nyújtott be az 1996. évi LXXXI. tör-

vény (Tao tv) 22/C §-ában foglalt adókedvezmény igénybevételével történő sportcélú felújítások 

megvalósítására. A pályázat azonosítója: be/SFPHPM01-23492/2018/MLSZ 

Az idei évben a meglevő élőfüves nagypálya és a műfüves kispálya felújítását, illetve a lelátó 

alatti terület zárhatóvá tételét tervezik ebből megoldani. 

 

Tekintettel arra, hogy a Sporttelep területének 50 %-a önkormányzati tulajdonban van, így a pá-

lyázathoz szükséges az önkormányzat tulajdonosi nyilatkozata a beruházás megvalósítása érdek-

ében. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, azt támogatni és a tulaj-

donosi hozzájárulást megadni szíveskedjen! 

 

Bicske 2018. október 15.  

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 
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1. melléklet a 371/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Torna Club Egyesület 2018-2019-es TAO pályázat keretében a be/SFPHPM01-

23492/2018/MLSZ számon beadott pályázatát támogatja, annak megvalósításával a Bicske 

526/33 hrsz-ú ingatlanon egyetért, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához, fenntartásához szükséges 

valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő: 2018.10.16. 

Felelős: polgármester 
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2. melléklet a 371/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

NYILATKOZAT 

 

építési beruházások tárgyában 

 

Alulírott Pálffy Károly, mint Bicske Város Önkormányzata (cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; a 

továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelenté-

seket és kötelezettségvállalásokat teszem: 

 

Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Bicskei Torna Club Egye-

sület (székhely: 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2.; képviselő: Tessely Zoltán elnök; a 

továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat ½-ed arányú tulajdonában álló, a Bicskei Já-

rási Hivatal Földhivatali Osztálya által 526/33. hrsz. alatt nyilvántartott és természetben a 2060 

Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”)  

a be/SFPHPM01-23492/2018/MLSZ sz. pályázat keretében a társasági adóról és osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao tv.”) 22/C §-ában foglalt, a látvány-

csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény támogatására szolgáló adókedvezmény igény-

bevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruhá-

zást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, fel-

újítást végezzen. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott 

sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására 

és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének meg-

felelően, az ingatlant legalább 5 millió forint értékű felújítás megvalósítását követően a fenntartá-

si költségek tulajdoni hányad szerinti viselése mellett felújítás esetében 5 (öt) éves határozott 

időtartamon keresztül térítésmentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon 

harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, 

amely korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz felújítás esetében 5 

(öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok 

a szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításá-

hoz szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, egyúttal az Önkor-

mányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportszervezet jelen 

nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő Megállapodást a Sportszervezettel megköti. 

 

Kelt: Bicske, 2018. október 10. 

 

 

        Pálffy Károly polgármester 

      Bicske Város Önkormányzata 


