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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. július 05-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz:  I./8536/2/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az osztalékról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján, amely fejlesztést az önkormányzati tulajdonú (841/1. hrsz) 
Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területén kívánja megvalósítani. 
 A pályázat benyújtását követıen 2012. június 19-én hiánypótlás érkezett a Club részére, amely 
hiánypótlásból az alábbi pont teljesítéséhez képviselı-testületi döntés szükséges: 
 

- „ Csatolja az építeni, felújítani kívánt „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya 
korláttal ellátása” megnevezéső projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosának a beruházás 
megvalósításához valamint az ahhoz kapcsolódó – Magyar Állam javára, a beruházás üzembe 
helyezését követı 30 napon belüli – jelzálog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatát”. 

 
 2012. június 25-én Lajosmizse Város Önkormányzatát a Magyar Labdarúgó Szövetség 
ügyintézıje dr. Bajúsz Endre telefonon tájékoztatta, hogy jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló 
nyilatkozat csak építés engedély köteles beruházás esetén szükséges. Jelen fejlesztések nem építés 
engedély kötelesek, így a Magyar Labdarúgó Szövetség állásfoglalását kértük írásban a fentiekrıl, 
amely dokumentum az elıterjesztés elkészítéséig nem érkezett meg, ezért az kiosztós anyagként kerül 
majd kiosztásra. 
 A fentiek alapján a Club részére önkormányzati hozzájárulás szükséges a beruházás 
megvalósításáról a 841/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, Mizsei utca 7-9. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2012. (…..) ÖH. 
Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei 
utca 7-9. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/1. hrsz-ú ingatlan egy részén lévı 
Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó 
Club által benyújtott pályázat építeni, felújítani kívánt „Edzıpálya felújítása 
öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” megnevezéső projektelemmel érintett 
fejlesztéssel kapcsolatosan a beruházás megvalósításához. 

 
Határid ı: 2012. július 05. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2012. június 25. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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