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Előterjesztés 
 
 

a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú infrastrukturális fejleszté-
seihez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 

 
 
1. előterjesztés száma: 293/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

– 1. melléklet – határozati javaslat 
– 2. melléklet – Tulajdonosi tulajdonosi hozzájárulás 
– 3. melléklet – eredeti Határozat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) 
rendelet 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Bicskei Torna Club Egyesület az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C §-ában foglalt adó-
kedvezmény igénybevételével történő sportcélú felújítások megvalósítására elnyert pályázati for-
rásokból és kormányzati támogatásból rendelkezésre álló pénzösszegből a Bicske 526/33 hrsz-ú 
ingatlanon (Bicske Kerecsendi Kiss Márton u. 2. szám alatti Sporttelep) sportcélú infrastrukturá-
lis fejlesztéseket hajt végre 
 
Tekintettel arra, hogy a Sporttelep területének 1/2 tulajdoni hányada Bicske Város Önkormányzat 
tulajdonában van, így a beruházások megvalósítása érdekében szükséges Önkormányzatunk tu-
lajdonosi hozzájárulása. 

Az önkormányzat szándékai szerint a városi sportélet egyik központja az ingatlan, ezért az infra-
strukturális fejlesztésekhez szükséges jóváhagyásokat a korábbi években is megadta a képviselő-
testület, az operatív intézkedések érdekében polgármesteri hatáskörbe utalva azt. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületben új tagok foglalnak helyet az eredeti augusztusi ha-
tározat meghozatala óta és a polgármester személye is változott, ezért kérem, hogy a képviselő-
testület erősítse meg korábbi döntését. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a városi sportélet töretlen fejlődésének biztosítása 
érdekében a továbbiakban is támogassa a Bicskei Torna Club Egyesület törekvéseit. 

 
Bicske 2019. december 10.  
 

Bálint Istvánné 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 293/2019. számú előterjesz-
téshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú fejlesztéséhez 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tulajdonosként támogatja és hozzájárul a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan Bicskei Torna Club 
Egyesület által történő infrastrukturális fejlesztéséhez., 

2. a 194/2019. (VIII. 1.) számú határozatában foglaltakat hatályában fenntartva felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében szükséges valameny-
nyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 
Határidő: 2019.12.11. 
Felelős: polgármester 
 





K I V O N A T 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. augusztus 1. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén  

készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 
 

 
Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan fejlesztéséhez 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tulajdonosként hozzájárul a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan Bicskei Torna Club Egyesület által 
történő infrastrukturális fejlesztéséhez, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében 
szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 
Határidő:  2019.08.05. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 
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