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…../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. 55.083.387 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: 15.105.962 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 

 


