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1. Napirend 

ELŐTERJESZTÉS 

sportöltöző építése - újratárgyalás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Bánk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszter egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és 3.5. 

jogcímek szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a 3.4. 

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (a továbbiakban: sportfejlesztés) 

pályázati alcélra pályázatot nyújtott be sportöltöző építésére. A Belügyminisztérium által megküldött 

támogatói okirat alapján a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési 

szempontoknak, ezért Önkormányzatunk a sportöltöző építésére 2021. évben 19.999.925 Ft vissza nem 

térítendő támogatást kapott, továbbá a projekt megvalósításához az önkormányzat 6.666.642 Ft önerő 

biztosítását vállalta. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tervezett öltözőépületet a megfelelő kihasználtság érdekében 

az eredeti, támogatási kérelemben szereplő helyszíntől (Bánk, Benczúr Miklós utca 938 hrsz.) eltérően 

a Bánk külterület 0123 helyrajzi számú, sportpálya megnevezésű ingatlanon, a meglévő futballpálya 

területén kívánja megépíteni. A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat kezdeményezésére 

és kérelmére módosításra került a támogatói okirat, és a módosított támogatói okirat értelmében a 

tervezett sportöltöző a Bánk külterület 0123 helyrajzi számú ingatlanon kerülhet megépítésre. 

A támogatási szerződés módosítási eljárása során a támogató új, naprakész kivitelezési költségvetés 

benyújtását kérte. Tekintettel arra, hogy a támogatás megítélése óta az építőipari alapanyagok ára 

jelentős megnövekedett, így az építés tervezői költségvetése 48.707.735 Ft összegre módosult. A 

képviselő-testület – módosítva a korábbi döntését – az építéshez 8.000.000 Ft összegű saját erő 

biztosítását vállalta.  Ezen felül a sportpályát használó Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Jenő 

Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a támogatási 

összegen (19.999.925 Ft), valamint az önkormányzat által vállalt saját forrás összegén (8.000.000 Ft) 

felül (tehát összesen megközelítőleg 28 millió forinton felül) a projekt megvalósításához szükséges 

összeget (a tervezői költségbecslés alapján 20.707.810 Ft-ot) biztosítja. 

 

A támogatási összegből az építéshez kapcsolódó költség: 19.977.425 Ft. A támogatási összeg – az 

építési költségen felül – tartalmazza a műszaki ellenőr díját 22.500 Ft összegben. 

 

A „Sportöltöző építése Bánkon” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 2022. július 13-

án három építőipari cég részére e-mailben ajánlattételi felhívást küldtünk. 

 

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig (2022. július 29-ig) mindhárom cég megküldte 

árajánlatát: 

 

- Boltív-Bau Kft.: 40.952.746 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 52.009.987 Ft 

 

- Human Prosperity Building Kft.: 50.505.161 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 64.141.554 Ft 

 

- Szekerák Kft.: 75.605.870 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 96.019.455 Ft 

 

A képviselő-testület 2022. augusztus 2-i rendkívüli ülésén a 76/2022.(VIII.2.) határozatával úgy döntött, 

hogy a Bánk 0123 helyrajzi számú ingatlanon tervezett „Sportöltöző építése Bánkon” című projektet – 

a több bizonytalansági tényezőre való tekintettel - nem valósítja meg, és az elnyert 19.999.925 Ft 

összegű pályázati támogatásról lemond. 

 

A képviselő-testület ülését követően történt tárgyalások, egyeztetések alapján felmerült megvalósítási 

lehetőségre való tekintettel javaslom a sportöltöző építésének témáját újra tárgyalni. 
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ügyben döntést hozni szíveskedjen. 

 

Bánk, 2022. augusztus 3. 

Tisztelettel: 

 Torma Andrea  

 polgármester 

 

 

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

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk 0123 helyrajzi számú ingatlanon tervezett 

sportöltöző építés ügyében hozott 76/2022.(VIII.2.) számú határozatát visszavonja és hatályon kívül 

helyezi. 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 

évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és 3.5. jogcímek szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a 3.4. Óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (a továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati 

támogatásból, valamint saját forrásból és egyéb forrásból megvalósítani tervezett „Sportöltöző építése 

Bánkon” kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot, a Boltív-Bau Kft. 52.009.987 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t 

megbízza az építési munkák elvégzésével. Az építési munkák befejezésének és a használatbavételi 

engedély megszerzésének végső határideje: 2022. december 31.  

Az építési beruházás finanszírozása az alábbi források felhasználásával történik: 

• pályázati támogatás: 19.977.425 Ft, 

• saját forrás: 12.032.562 Ft, amelyet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját forrásból 

biztosít, 

• a sportpályát használó Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 

Sportegyesület által együttesen vállalt egyéb forrás (továbbiakban: egyesületi fejlesztési 

támogatás): 20.000.000 Ft. 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fejlesztés megvalósításához az építési munkákra kapott támogatási 

összegen és saját forráson felül szükséges 20.000.000 Ft összegű, a Bánk Sportegyesület és a Dalnoki 

Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület által vállalt egyesületi fejlesztési támogatás összegét a 

projekt határidőre történő megvalósítása érdekében, szükség esetén – az egyesületi fejlesztési támogatás 

egyesületek részéről történő biztosításáig, de legkésőbb 2023. december 31-ig - előfinanszírozza, azzal, 

hogy a Bánk Sportegyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület legkésőbb 

2023. december 31-ig a sportöltöző építéséhez együttesen vállalt 20.000.000 Ft összegű egyesületi 

fejlesztési támogatást Bánk Község Önkormányzat részére megfizeti.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk Sportegyesülettel és a Dalnoki Jenő 

Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesülettel a két szervezet által összesen 20.000.000 Ft összegű egyéb 

forrás (egyesületi fejlesztési támogatás) biztosítására vonatkozó megállapodást megkösse és aláírja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a sportöltöző épület kivitelezési munkáinak 

elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az építésre vonatkozó vállalkozói szerződést a 

nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse és aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


