
14. 
 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 29-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i 

részén 15.000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:     

- Gulyás Attiláné 
pénzügyi csoportvezetı 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  

- Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 
 

- Ügyrendi és Sport Bizottság 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
   aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
         jegyzı  
        
 
 
 
 
 
  



 2

 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 29-i ülésére 
 

Tárgy:Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i 
részén 15.000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 

 
Ügyiratszám: I/3479/2/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 5/2012. (I.19.) ÖH alapján döntött 
arról, hogy a belterület 841. hrsz.-ú területen lévı (a használatba adás érdekében kiírt 
versenytárgyaláshoz készíttetett ingatlan értékbecslés alapján 39.500 m2 nagyságú) 
sportcentrumot használatba adja a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: LVLC) 
részére. 
Ugyanezen ülésen döntés született a 6/2012. (I.19.) ÖH-ban, hogy a Mizsei utca 7-9. szám 
alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı csatorna közötti 
ingatlanrész egy részét ingyenes használatba adásra pályázat útján meghirdeti Sportcsarnok 
építése céljára. A pályázatot a Mizse Kézilabda Club nyerte meg. 
 
Az LVLC azzal kereste meg Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy mőfüves pálya építésére 
szeretne pályázni és ehhez kér területet, valamint parkolók létesítésére a pálya mellé. 
Elképzelésük szerint a mőfüves pálya az Önkormányzat tulajdonában lévı 841 hrsz.-ú ingatlan 
DK-i részén lévı szabad területen épülne fel. A kérelmet az elıterjesztés 1. melléklete 
tartalmazza.  
 
Az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 11. § (3) 
bekezdés d) pontja kimondja, hogy a vagyon használatának és hasznosítási jogának ingyenes 
átengedése nyilvános pályázati eljárás útján történhet.  
A vagyonrendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati vagyon körébe tartozó 
vagyontárgy használatba adására az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét 1 millió Ft 
egyedi értékhatár feletti ingatlan vagyon esetén független szakértı általi forgalmi értékbecslés 
alapján kell meghatározni.  
A sportcsarnok építésére beérkezett kérelemkor független értékbecslı felértékelte a 841 hrsz.-ú 
ingatlan sportcentrumon kívüli területét. A területen a felértékelés idıpontjától semmilyen 
változás nem következett be, ezért az akkori értékbecslés (2012. január 17-én kelt) ma is 
helytálló. A független ingatlanforgalmi szakértıi véleményt az elıterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szabályozza az 
ingyenes használatba adást: „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából 
adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.” A közfeladat fogalmát ezen 
törvény 3. § (1) bekezdés 7. pontja tartalmazza: „jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekbıl, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 
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való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeibıl adódó 
közérdekő feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását 
is.” A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésébe alapján az 
önkormányzat feladata: „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében 
különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet 
védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemetı fenntartása, 
a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás (parkolás) biztosítása, helyi 
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi 
tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a 
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, 
a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a 
közösségi tér biztosítása; közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport 
támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elısegítése.” 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselı-testület pályázati felhívást írjon ki a 841 hrsz.-on 
lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15.000 m2 nagyságú területet hasznosításra. A pályázati 
felhívást az elıterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 
 
Tájékoztatásul jelzem a Képviselı-testület felé, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 
18/2011.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a pályázati eljárás során a pályázat 
nyertesének kiválasztására a polgármester jogosult.  
 
Fentiek alapján az alábbi Határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
 

..../2012. (...) ÖH. 
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i 
részén 15.000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Mizsei utca 7-9. 
szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15.000 m2 nagyságú területet 
ingyenes használatba adásra meghirdet - mőfüves pálya létesítése céljára - az elıterjesztés 
mellékletében foglalt pályázati felhívás és helyszínrajz alapján. 
 
Határid ı: 2012. március 29.  
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
Lajosmizse, 2012. március 23. 
         Basky András s.k. 
          polgármester 
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1. melléklet 
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2. melléklet 

 



 6

 



 7

 



 8

 



 9

 



 10

3. melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET  
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i 
részén 15.000 m2 nagyságú terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése 
céljára 
 
1.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Lajosmizse Város Önkormányzata 

(6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 
2.) A pályázati felhívás célja, jellege: Korlátozottan forgalomképes önkormányzati 

ingatlanrész ingyenes használatba adása, - 15 évre- nyilvános pályázati eljárás során, a 
pályázó nevének megjelölésével kizárólagosan mőfüves pálya létesítése céljára. 

 
3.) A pályázat tárgya: A Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak 

DK-i részén 15.000 m2 nagyságú terület ingyenes használatba adása mőfüves pálya 
létesítése céljára 

 
Ingatlan-nyilvántartási adatai, közmőellátottság:  
Ingatlan címe: Lajosmizse, Mizsei u. 7-9. 
Ingatlan helye: belterület 
Helyrajzi száma: 841 
Megnevezése: legelı 
Tulajdonos: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

4.) A hasznosítás feltételei, mőszaki, gazdasági, jogi feltételei: A Mizsei utca 7-9. szám 
alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15.000 m2 nagyságú terület 
ingyenes használatba adása mőfüves pálya létesítése céljára. Amennyiben a pályázati 
eljárás során olyan pályázó nyújt be ajánlatot, aki a beruházást pályázati forrás 
igénybevételével kívánja megvalósítani, és a benyújtott pályázata nem, vagy részlegesen 
nyer támogatást és így a beruházást nem tudja megvalósítani, az önkormányzat fenntartja 
azt a jogát, hogy a már megkötött szerzıdést felbontsa. A15 év idejő szerzıdés megkötésére 
a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

5.) A pályázati ajánlatok beadásának helye, módja és ideje: Az ajánlattevık az ajánlataikat 
zárt borítékban kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló idıpontig, azaz 2012. 
…………………. 10.00 óráig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala, Lajosmizse 
Városház tér 1. szám alá benyújtani a borítékon az adott eljárásra utaló jelzéssel („Mizsei 
utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15.000 m2 nagyságú 
terület ingyenes használatba vételére szóló ajánlat”), személyesen vagy meghatalmazott 
útján. 
 

6.) Ajánlati kötöttség idıtartama: 60 nap 
 

7.) A pályázati eljárással kapcsolatban tájékoztatást adó személy neve és telefonszáma: 
Az ingyenes használatba adásra kerülı ingatlanról Lajosmizse Város Polgármesterétıl lehet 
információt kérni ügyfélfogadási idıben telefonon, vagy személyesen. Ügyfélfogadási idı: 
hétfı, szerda, és csütörtök 8.00-11.30 óráig és 13.00-15.30 óráig. Telefon: 76/356-211/106 
mellék. 
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8.) A pályázati biztosíték, letételének helye módja, visszafizetésének módja:  
pályázati biztosíték nincs. 
 

9.) A kiíró azon jogának fenntartása, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja: 
Lajosmizse Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. 

 
10.) További információk: 

 
A benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és idıpontja:  Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatala (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) Díszterem,  
2012. ……………………… 10:00 óra. Módja: nyilvános 
 

A pályázati eljárás szabályai:  
a. pályázat kiírója az ajánlatokat a pályázat bontásáig titkosan kezeli, azokat csak a 

pályázat bontási eljáráson résztvevık elıtt bonthatja ki. 
b. a pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát 

arról, hogy a pályázat kiírásában foglaltakat elfogadja. 
c. a pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidı 

leteltével kezdıdik. 
d. a pályázati forrás igénybevételét tervezı ajánlattevı a pályázat mellékleteként 

köteles csatolni a pályázat benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát írásban. 
e. a pályázónak csatolnia kell a projektterv vázlatát, a már esetlegesen 

rendelkezésre álló terveket, dokumentumokat, az üzemeltetés, fenntartás 
költségeinek kimutatását. 

 
A kifüggesztés napja: 2012. …………………………. 
 
 

                 Lajosmizse Város Önkormányzata 
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4. melléklet 
 

 


