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146/2011. (X. 13.) ÖH 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti  
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 
belterületi 841. hrsz-ú városi labdarúgó sportcentrumot nyilvános, egyfordulós 
versenytárgyalás útján hosszú távú használatra meghirdeti az elıterjesztés 
mellékletében foglalt versenytárgyalási hirdetmény alapján, azzal, hogy a 
hirdetményben az alábbi változásokat át kell vezetni:  

– 3. pontban: A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: 
Korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan hosszú távú 
használatba adása nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján a jelenlegi 
hasznosítással megegyezı tevékenység – utánpótlás és felnıtt labdarúgás – 
céljára, de nem kizárólagos használattal. 

– 6. pontban: A versenytárgyalási ajánlatok beadásának helye, módja és 
ideje: Az ajánlattevık ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 
minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek 
az ajánlatok benyújtására nyitva álló idıpontig, azaz 2011. október 24. 
10.00 óráig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala, Lajosmizse 
Városház tér 1. szám alá benyújtani az adott eljárásra utaló jelzéssel, 
személyesen vagy meghatalmazott útján. 

– 9. pontban: A benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és 
idıpontja: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.) Díszterem, 2011. október 24. 10:00 óra. Módja: nyilvános 

– Ajánlatok kötelezı tartalmi elemei b pontjában: 
b. amennyiben az ajánlattevı gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem 
régebbi eredeti cégkivonatot, társadalmi szervezetnél 30 napnál nem 
régebbi bírósági kivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. 

– Az ajánlatok további tartalmi elemei között meg kell határozni, hogy  
- A használat idıtartama: határozatlan, 

        - A használat során az önkormányzat és intézményei, a civil és 
társadalmi szervezetek részére elızetes egyeztetés után a 
létesítmény használatát biztosítani kell, valamint azt, hogy a 
lakosság futás céljából is igénybe vehesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi önkormányzati 
képviselıket választja meg az ad-hoc, elıkészítı Versenytárgyalási Bizottság 
tagjaivá: 
 

1. Belusz László 
2. Apró Ferenc 
3. Baranyi-Rostás Rodrigó 
4. Péli Szilveszter 

 
 
 Felelıs: Képviselı-testület, 
 Határid ı: 2011. október 13. 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
  Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
    polgármester                    jegyzı  
 
        
  
 
A kivonat hiteles: 


