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 Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 26-i ülésére 

 

Tárgy: Pályázat benyújtásának előkészítése a Polyák Imre Sportcsarnok felújítására 

Ikt.sz: LMKOH/11677-2/2019. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sápi Zsomborné képviselő asszony 

2019. szeptember 18-án egy tájékoztató anyagot nyújtott be a Polyák Imre Sportcsarnok 

felújítási lehetőségeivel kapcsolatosan. A tájékoztató anyag az előterjesztés mellékletében 

található. 

A tájékoztató anyagban felhívja a figyelmet a Magyar Kézilabda Szövetség 

(továbbiakban: MKSZ) által kiírt az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem” 

(továbbiakban: pályázat) című pályázati lehetőségre, továbbá csatolta Sándor György 

sportcsarnok gondnok levelét is a jövőben szükséges fejlesztési lehetőségek leírásáról. 

Az MKSZ 2019. augusztus 26-án jelentette meg tárgyi pályázatát, amely pályázati 

konstrukció korábbi ütemére Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. novemberében már 

nyújtott be pályázatot a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítésére, 

amely pályázat pozitív támogatói döntésben részesült, de az önkormányzat 2017. májusában 

visszavonta a pályázatát, mivel aránytalanul magas kivitelezési árért valósította volna meg az 

MKSZ kivitelezője a beruházást, ezért az önkormányzat saját erőből valósította meg a 

sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítését. 

 

A jelenlegi pályázati kiírás az MKSZ honlapján megtalálható az MKSZ-

Csarnokfelújítási program fül alatt az alábbi elérhetőségen: 

https://www.keziszovetseg.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=

2019&p_fo_cim=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat 

 

A pályázat I. pályázati kategóriáján belül lehet pályázni a „Komplex sportcsarnok és 

tornaterem-felújítási programra. 

Jelen kiírásban pályázó csak a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy 

vagyonkezelője lehet. A Polyák Imre Sportcsarnok Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére vagyonkezelésbe van adva. 

 

Fentiek alapján pályázat benyújtása esetén Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete lehet a pályázó, amennyiben az MKSZ nem 

engedélyezné az ingatlan tulajdonosát pályázni vagyonkezelő megléte miatt. 

 

A pályázaton kizárólag az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, 

amennyiben az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

 

- olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll 

szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által 

szervezett bajnokságban vesz részt; vagy 

 

 

 

https://www.keziszovetseg.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=2019&p_fo_cim=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat
https://www.keziszovetseg.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=2019&p_fo_cim=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat
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 - a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény 

használatában áll, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, 

vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a 

Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken 

kézilabda sportágban; 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 erről kiállított 

külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás 

szerint meghirdetett versenyeken; 

 - a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az 

MKSZ korábbi években kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem 

valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás. 

 

Fenti feltételek közül a kivastagított, aláhúzott feltétel teljesül, azaz a Fekete István 

Általános Iskolai Sportegyesület tagjai vesznek részt a meghirdetett versenyeken kézilabda 

sportágban. 

 

A pályázat benyújtása szempontjából fontos információk: 

 

- A pályázat keretében kizárólag nem építés engedély köteles felújítások 

támogatottak! 

 

- A pályázaton igényelhető támogatás összege bruttó 30 és 300 millió forint közötti 

támogatás. 

 

- Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az ingatlanokra irányuló 

fejlesztést az MKSZ által, pályázati eljárást követően kiválasztott vállalkozások 

végzik el. 

 

- A pályázó nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját 

hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell 

számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia. 

 

- Az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését 

követően a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg 

jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti. 

 

- A pályázó határozott időre – pályázati kategóriától és a beruházási összegtől 

függően legalább 3 - 5 évre – szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot 

enged az MKSZ-nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott 

idősávokban. Az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel 

átengedi valamely MKSZ tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-

nevelése feladatok ellátása céljára! 

 

Felhívnám a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét a fenti ponttal kapcsolatosan, hogy 

a sportcsarnokot a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

használja hétköznap délutánonként 16 óráig, továbbá egyéb helyi, sport szervezetek 

tartják ott edzéseiket! 
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- A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes 

– szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga 

után.  

 

- A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha 

 

 ● az I. pályázati kategóriában a tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb 

mértékben meghaladja a költségvetési kiírásokban szereplő árat (természetesen a 

pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett), 

vagy  

● a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében 

áll és az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a 

vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtják rendelkezésre. Ebben az esetben 

az erről szóló döntés benyújtandó.  

● a pályázó az ingatlan vagyonkezelője és az MKSZ által kért, tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos hivatalos döntése miatt nem bocsájtják 

rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.  

 

Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indokkal – esetleg 

indoklás nélkül – eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor a 

pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. 

 

- Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához köti. A 

pályázati biztosíték összege valamennyi pályázati kategóriában, pályázatonként az 

elfogadott költségvetés összegének az 5%-a. Nyertes pályázat esetén a pályázati 

biztosítékként megfizetett összeg az ingatlan tulajdonosa, vagy a vagyonkezelője által 

fizetendő összegbe beszámít. 

 

- A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést 

követő lehető legrövidebb időpontig a fejlesztés helyszínéül szolgáló munkaterületet 

az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátja. A pályázó 

tudomásul veszi, hogy ezen átadás és a megvalósítás időpontjának meghatározása 

az MKSZ elsődlegesen logisztikai szempontjai figyelembevételével történik és 

nem az oktatási szünetekre tekintettel kerül megállapításra. 

 

- Nem támogatott költségek: a tervezési költségek, az eltakart szerkezetek feltárási 

munkálatainak elvégzése. 

 

- A pályázat benyújtására 2019. október 31. 16:00-ig van lehetőség. Döntéshozatal 

2019. november 30. Kivitelezés határidő: 2020. december 31. 

 

 

2019. szeptember 23-án szakmai megbeszélés során Sándor György sportcsarnok 

gondnok és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának műszaki 

munkatársai részvételével részletesen átbeszélésre kerültek a jövőben megoldandó feladatok a 

Polyák Imre Sportcsarnok vonatkozásában, amelyek felsorolásszerűen az alábbi 

tevékenységeket tartalmazzák: 
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Egymással összefüggő tevékenységek: 

 

1.) 

- Egy nagyszertár kiépítése épület bővítéssel (építés engedély köteles), vagy az iskola 

meglévő fizika termének átalakításával (nem építés engedély köteles) a büfé 

áthelyezésével, amelyekhez a Tankerület engedélye szükséges. 

- A nagyszertár kiépítését követően a meglévő két szertárhelységből egyrészt szociális 

blokkot szükséges kiépíteni (férfi, női, mozgáskorlátozott wc), másrészt játékvezetői 

öltözőt szükséges kialakítani wc-vel és zuhanyzási lehetőséggel (nem építés engedély 

kötelesek). 

 

2.) Fenti karzat megnyitása a nézők részére, amelyhez jogszabályoknak megfelelő lépcső 

kialakítása szükséges a jelenlegi fizikaterem és a tanári egy részének felhasználásával, 

amelyhez a Tankerület engedélye szükséges. (nem építés engedély köteles) 

 

Egymástól független tevékenységek: 

 

3.) Lenti lelátó, nézőtér kialakítása. (nem építés engedély köteles) 

4.) Csarnok bejárata és környékének kialakítása (nem építés engedély köteles) 

 

A sportcsarnokban kialakult megoldandó helyzetekre tekintettel javaslom, hogy a 

Tisztelt Képviselő-testület adjon felhatalmazást a szakmai munka elkezdésére, amelyben 

kidolgozásra kerülne a pontos műszaki tartalom, továbbá a tárgyalások 

megkezdődhetnének a Tankerülettel a helyhasznosítási kérdésekkel kapcsolatosan. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet elfogadására teszek javaslatot: 

 

Határozat-tervezet 

 

... /2019.(…) ÖH 

Felhatalmazás sportcsarnok felújításával  

kapcsolatos szakmai munka elkezdéséhez 

 

 Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a pályázat benyújtása érdekében a Polyák Imre Sportcsarnok felújításával kapcsolatos 

szakmai munkát kezdje meg és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé, amely 

alapján dönthet a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

 

Lajosmizse, 2019. szeptember 23. 

 

 

 Basky András sk. 

 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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