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M E G Á L L A P O D Á S 

sport célú ingatlanok használatba adásáról 

 

 

mely létrejött egyrészről Bánk Község Önkormányzata (székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 

11., stat.számjel: 15452362-8411-321-12, adószám: 15452362-2-12,  törzskönyvi azonosító: 

452366, ÁHTI: 728823, képviseli: Torma Andrea  polgármester), mint tulajdonos (a 

továbbiakban: Tulajdonos),  

 

másrészről Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület (székhely: 2653 

Bánk, Hősök tere 12., stat. számjel: 18194382-9319-521-12, adószám: 18194382-2-12, 

nyilvántartási szám: 01-02-0012624, képviseli: Frey András elnök), mint használó (a 

továbbiakban: Használó), között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi 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, valójában 

öltöző céljára üzemeltetett ingatlan. 

 

2. A Tulajdonos az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a megtekintett állapotukban a Használó 

használatába adja a jelen szerződés időtartamára azzal, hogy a Használó az ingatlanokat a 

Bánk Sportegyesület (székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11., stat. számjel: 18640553-9312-

521-12, adószám: 18640553-1-12, nyilvántartási szám: 12-02-0000021) használóval 

együttesen jogosult használni akként, hogy a használat ütemezését a Használó egyeztetni 

tartozik és használata nem sértheti a Bánk Sportegyesület tevékenységét.  

 

3. A Felek a jelen megállapodást 2022. február 1. napjától kezdődően 2037. február 28. 

napjáig terjedő meghatározott időtartamra hozzák létre. 

 

4. Az ingatlanok használata után a Használó díjat nem fizet a Tulajdonosnak, azonban 

vállalja, hogy a Bánk Sportegyesülettel együtt  az ingatlanokat sport (elsősorban labdarúgás) 

céljára rendeltetésszerűen üzemelteti, azokon az üzemelés érdekében szükséges beruházásokat 

saját költségén és kockázatára  megvalósítja, az állagmegőrzést biztosítja, viseli a használattal 

kapcsolatos költségeket. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a Használó és a Bánk Sportegyesület között az együttműködésüket 

rögzítő, 2021.06.28-án és 2021.12.18-án kelt megállapodások vannak érvényben, melyben 

szabályozzák hosszú távú együttműködésüket a labdarúgó bajnokságokban való részvétel 

során. A Tulajdonos a jelen megállapodást azzal a feltevéssel köti meg a Használóval, hogy a 

jelen pontban hivatkozott, a Bánk Sportegyesület és a Használó közötti együttműködés a 

jövőben zavartalanul fenn fog állni. Abban az esetben, ha a Használó és a Bánk 

Sportegyesület közötti együttműködés – a felek által nem vitatottan - megszűnik, úgy a 

Tulajdonos jogosult a jelen megállapodást 30 napos határidővel felmondani. 

 

 

 

 

                    Torma Andrea                                            Frey András 

                     polgármester                                                   elnök 

 

 



 

6. A Használó kijelenti, hogy szándékában áll TAO támogatások igénybe vételével az 

ingatlanokon lévő sportlétesítményeket fejleszteni, a sportcélú beruházásokhoz támogatásokat 

igénybe venni. A Tulajdonos kiköti, hogy ha a fejlesztések az ingatlanokon építési 

beruházással vagy felújítással járnak, úgy a Használó a szükséges munkákat csak a 

Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulásával kezdheti meg. 

 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Használó a 6. pontban hivatkozott, az ingatlanokat 

érintő fejlesztéseket, esetleges építési munkákat idegen eszközön megvalósított beruházásként 

végezheti el, a Felek kizárják a Használó ráépítés címén történő tulajdonszerzését. Az 

ingatlanokat érintő beruházásokat a Használó saját költségére és kockázatára végezheti el, a 

jelen megállapodás megszűnését követően azok ellenértékére nem tarthat igényt.  

 

8. Ha a használat során a Használó olyan berendezést telepít le a sportpályára, amely nem 

kerül beépítésre az ingatlanba, azonban az ingatlan sportcélú rendeltetésszerű  használatát 

elősegíti, azt a Felek az ingatlan tartozékának minősítik azzal, hogy arra az altalaj 

tulajdonosának a tulajdonjoga kiterjed. 

 

9. Ha a Használó a fejlesztések során ingóságnak minősülő berendezési tárgyakat szerez be és 

helyez el az ingatlanokon található felépítményekben, úgy azok tulajdonjoga a Használót illeti 

meg azzal, hogy a használat megszűnésekor azokat – az időközbeni használatra tekintettel 

csökkentett értéken - a Tulajdonos jogosult magához váltani. 

 

10. A Használó az ingatlanokat nem jogosult további használatba adni.  

 

11. A jelen megállapodás megkötését a Tulajdonos Képviselő-testülete a 16/2022. (II.2.) 

számú határozatával előzetesen jóváhagyta.  

 

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

Szerződő felek ezt a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Bánk, 2022. február 4... 

 

 

 

 

 
Bánk Község Önkormányzata nevében: Torma 

Andrea polgármester 

Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület nevében Frey András elnök 

 

 

 

 

 


