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Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy  2020. november 
4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendelet, amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet 
hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési 
önkormányzat Képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. A Könyvtári Információs és Közösségi Hely minden évben beszámolót készít az előző évi 
tevékenységéről. A beszámoló elkészült, az beterjesztésre került. 
 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata  hozzájárulását adta ahhoz, hogy 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület (székhely: 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 71.; 
képviselő: Varga Jenő; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 
1/1-ed arányú tulajdonában álló Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala által 
1325/6 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 1325/6 
hrsz. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény(a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában 
foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési 
engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy 
egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást 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 megfelelően, az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy 
legalább 5 millió forint értékű  felújítás megvalósítását követően a fenntartási költségek 
viselése mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves 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 atárgyi eszköz beruházást és 
felújítást, beruházás esetében 10 (tíz) éves, illetve 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 
kiállításához szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, 
egyúttal az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Sportszervezet jelen nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő Megállapodást a 
Sportszervezettel megköti. 
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