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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 24-i ülésére 
 
Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében  
 
Ikt.sz: LMKOH/6957/2/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Polyák Imre Sportcsarnokban (továbbiakban: Sportcsarnok) már több fejlesztés is sikeresen 
megvalósult: 

2012. Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, 
2013. Belső felújítás: festés mázolás, 3 db motoros térelválasztó függöny és 1 db új 

eredményjelző készülék beszerzése. 
 
A Sportcsarnokban a világítási rendszer fejlesztésére már évek óta igény mutatkozik, de 

a fejlesztés költségeit tekintve, eddig nem sikerült forrást találni annak megvalósítására. 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) honlapján 2016. október 21. 

napján jelent meg a pályázati felhívás és útmutató az Országos Tornaterem Felújítási 
Programhoz kapcsolódóan. 

Az alábbi két pályázati kategóriában lehet támogatási igényt benyújtani: 
I.  Pályázati kategória: 

Szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) termek és/vagy a 
hozzájuk tartozó öltözők, továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek felújítása. 

II. Pályázati kategória: 
Elsősorban, de nem kizárólag a kézilabdázásra alkalmas (20 x 40 méter) termek és/vagy 
a hozzájuk tartozó öltözők továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek felújítása. 

 
A II. pályázati kategória az alábbi fejlesztési lehetőségeket jelöli meg: 

1. Tornaterem / tornacsarnok: 
a) pályaburkolat felújítás/csere; 
b) belső felújítás; 
c) tetőfelújítás; 
d) homlokzat, nyílászáró; 
e) világítás / elektromos hálózat korszerűsítése; 
f) gépészeti rendszer korszerűsítése; 
g) mobil térelválasztó beszerzése. 

2. Öltöző:  
a) vizesblokk felújítása; 
b) öltözőhelyiség felújítása; 
c) tetőfelújítás; 
d) homlokzat, nyílászáró. 

3. Egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek: szertár, raktár, közlekedő, konditerem, 
előcsarnok: 
a) belső felújítása; 
b) tetőfelújítás; 
c) homlokzat, nyílászáró. 
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A pályázaton igényelhető támogatás összege: 
 
I. pályázati kategória 
Alsó határa: 50 millió forint. 
Felső határa: 100 millió forint. 
 
II. pályázati kategória 
Alsó határa: 5 millió forint. 
Felső határa: 50 millió forint. 
 

A pályázat nyertessége esetén a teljes bruttó beruházási költség 30 %-át, mint 
gazdagodás megtérítési előleget be kell fizetni az MKSZ részére, melynek rendelkezésre 
állását igazolni szükséges a benyújtáskor. 

Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek 
mértéke az igényelt támogatás összegének 5 %-a. Ennek megfizetése a pályázat benyújtásakor 
esedékes. 

 
A pályázaton kizárólag az ingatlan tulajdonosa vehet részt, amely az alábbi feltételek 

valamelyikének megfelel: 
- olyan, az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai 

együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján -, amely az MKSZ által 
szervezett országos gyermekbajnokságban és/vagy országos serdülő bajnokságban 
és/vagy bármely megyei bajnokságban részt vesz; vagy 

- olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll 
szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt 
vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói az 
MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett 
versenyeken;  

- és a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az 
MKSZ 2015-2016-os Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem 
valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi 
eszköz beruházás, felújítás. 

 
Fentieknek megfelelően a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel kezdtük 

meg a közös munkát a szükséges együttműködési megállapodás megkötésére. Az előkészített 
megállapodás az előterjesztés mellékletét képzi. 

 
Fentiek figyelembe vételével a Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítésére 6 

millió forint értékű fejlesztés előkészítését kezdtük meg. 
 
 
 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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I. Határozat-tervezet 
 

... /2016.(...) ÖH 
Sport célú együttműködési megállapodás kötése 
a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező sportszakmai stratégiai együttműködési megállapodást köt a 
Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel, melynek aláírására felhatalmazza 
a polgármestert. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 24. 
 

 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2016.(...) ÖH 
Pályázat benyújtása a 
Polyák Imre Sportcsarnok 
világítási rendszerének korszerűsítésére 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 
Programjára a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése 
céljából az alábbiak megvalósítására: 
…………………………..…………., melynek bekerülési költsége: ………….Ft, 
amelyből a benyújtáshoz szükséges önerő …………Ft. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
1.800.000 forint gazdagodás megtérítési előleget Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 15. sora (Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítása) terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésére, 
aláírására, a pályázat benyújtására, nyertesség esetén a szerződés megkötésére és a 
megvalósításhoz kapcsolódó egyeztetések megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 24. 
 
Lajosmizse, 2016. november 21. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

Iktatószám: LMKOH/…./…./2016. 
SPORTSZAKMAI STRATÉGIAI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött 
egyrészről a kézilabda sportágat képviselve a  
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI SPORTEGYESÜLET 
székhely:   6050 Lajosmizse, Szabadság  tér 13. 
adószám:   19039190-1-03 
bejegyző határozat sz.:00PK.60005/1999/27 
nyilvántartási szám:  03-02-1713 
bankszámlaszám: 11732167-20072502 OTP 
képviseli:   Marton Marianna - elnök 
(a továbbiakban: Sportszervezet) 
 
másodrészről  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
székhelye:   6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
képviseli:   Basky András - polgármester 
adószáma:   15724612-2-03 
(a továbbiak: Önkormányzat)  
(a továbbiakban együtt: Együttműködő partnerek) 
 
1. Együttműködő partnerek céljai:  

- Lajosmizse Város közigazgatási területén, valamint annak vonzáskörzetében a 
kézilabda sport népszerűsítése; 

- minőségi utánpótlás nevelése; 
- jól képzett és felkészített játékosok kinevelése; 
- mozgási lehetőség biztosítása a gyermek, valamint a serdülő korosztály számára, 

továbbá ezen korosztályok kézilabda játékra nevelése; 
- a gyermek, valamint a serdülő korosztály fizikai aktivitásának, sportolási 

hajlandóságának egészség-megőrzési és fejlesztési célú növelése;  
- az iskolában működő köznevelési típusú sportiskolai osztály népszerűsítése; 
- a kézilabda sportágban a továbbsportolási lehetőség elősegítése.  

 
Együttműködő partnerek ezen pontban meghatározott célok elérésének elősegítése 
érdekében jelen együttműködési megállapodást kötik.  
 
2. Az együttműködés keretei:  

2.1. Együttműködő partnerek kölcsönösen együttműködnek az 1. pontban 
meghatározott célok elérése érdekében.  

2.2. Az együttműködés keretében együttműködő partnerek szakmai kérdésekben 
kölcsönös segítséget nyújtanak feladataik ellátásához. 

2.3. Az együttműködés során együttműködő felek lehetőségeikhez mérten közösen 
biztosítják a gyermek, valamint serdülő korosztály tehetsége szerinti maximális 
eredmény elérésének lehetőségét a sportolásuk terén, figyelembe véve a sportoló 
érdekeit, a sportág utánpótlás-nevelési célkitűzéseit és a hatályos jogszabályokat is. 
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3. Együttműködő partnerek megállapodnak abban, hogy a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok módosulása esetén a jelen 
együttműködési megállapodást felülvizsgálják, ha szükséges módosítják. 
 
4. Együttműködő partnerek jogosultak céljaik elérése érdekében egyéb más 
sportszervezetekkel is együttműködést kötni. 

 
5. Jelen együttműködési megállapodás annak aláírásakor válik hatályossá és határozatlan 
időre szól. 

 
 

Jelen együttműködési megállapodás az Együttműködő partnerek, mint mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 
 
 
Lajosmizse, 2016. ………… 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 LAJOSMIZSE VÁROS Fekete István Általános Iskolai 

 ÖNKORMÁNYZATA Sportegyesület 
 Basky András Marton Marianna 
 polgármester elnök 
 
 

 


