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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 30-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések
Ikt.sz: LMKOH/2238/18/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. június 29-én új sportcsarnok építése mellett döntött, melyet
TAO támogatás igénybevételével, a látványcsapat sport sportfejlesztési programban a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének keretein belül valósít meg.
2016. évben elkészültek az engedélyezési tervek és jogerős lett az építési engedély, mely szerint a
sportcsarnok nettó alapterülete 1886,34 m2. A beruházás összköltsége ekkor bruttó 498.000.001.- Ftra lett prognosztizálva, melyből a tervezési és kivitelezési építési költség bruttó 451.437.541.-Ft volt.
A kiviteli tervek elkészítésének határideje 2017. április 07. volt. A kivitelezési tervdokumentáció
birtokában 2018. év márciusában kiírásra került a közbeszerzési eljárás a sportcsarnok kivitelezésére.
A legkedvezőbb és egyben nyertes kivitelezői ajánlat összege bruttó 824.230.000.-Ft lett.
Lajosmizse Város Önkormányzata a beruházás önerejéhez 90.190.000.-Ft-ot vállalt, melyből eddig
38.300.000.-Ft került átutalásra 2015. június 30-án a háromoldalú Együttműködési megállapodás
alapján.
Az Önkormányzat által vállalt önerő második része 51.890.000.-Ft a négyoldalú
Együttműködési megállapodás 2/e) pontja alapján nem kerülhet átutalásra, mivel a nyertes kivitelezői
ajánlat meghaladta a maximalizált bruttó 451.437.541.-Ft-ot.
Az építési költségek emelkedése miatt az új sportcsarnok megépítéséhez további 100-120 millió forint
önkormányzati önerőre van szükség, mely nem tartalmazza a létesítmény rendeltetésszerű
használatához szükséges berendezéseket, eszközöket.
A 2016. május 20-án aláírt LMKOH/470/12/2016. iktatószámú Együttműködési megállapodás –mely
az előterjesztés 1. mellékletét képezi- főbb pontjaira az alábbiakban hívom fel a Tisztelt Képviselők
figyelmét:
1./ „Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület (az előző megállapodásban névváltozás előtt:
KOSÁRLABDA 2010 KSE) képviselője kijelenti, hogy a 2015. június 30. napján részére átutalt
támogatás összegét jelen szerződéses időszakban teljes mértékben elismeri a jelen megállapodás 2/e)
pontja értelmében, az időközben kötelező, a projekt részeként kifizetett kiadások csökkentett tételeivel
egyetemben a különbözeti összeget átadja a MIZSE-Sport Kft. részére.”
2./ „2/b…A Beruházó részéről elfogadott végleges kiviteli tervekből Megrendelő 1 példányt papír
alapon, egy példányt szerkeszthető digitális formátumban (pl.dwg) és egy példányt nem szerkeszthető
digitális formátumban (pdf) átad a Tulajdonos részére is.”
3./ „2/e…A második 51.890.000.- Ft támogatási összeget a Beruházó által megpályáztatott és
kiválasztott kivitelező hivatalos Megrendelő, és Tulajdonos felé való tájékoztatását, és szerződéskötést
követő 10, azaz tíz napon belül az előzőekben meghatározott banki átutalással fizeti meg Megrendelő
a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület részére, abban az esetben, ha a nyertes ajánlat nem
haladja meg a maximalizált bruttó 451.437.541.-Ft meghatározott kivitelezési összeget, amely
tartalmazza a kiviteli tervek költségét is….”
4./ „2/g MIZSE-Sport Kft., mint pályázó adósként, valamint a Széchenyi Kosárlabda Akadémia
Sportegyesület, mint készfizető kezes teljes és korlátlan anyagi felelősséget vállal Lajosmizse Város
Önkormányzata a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület megrendelőn keresztül a projekt

2

megvalósítására megfizetett mindösszesen 90.190.000.-Ft támogatási összeg felhasználásáért.
Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak szerinti határidőre a beruházó vagy a pályázó hibájából
nem történne meg a sportlétesítmény megvalósítása, úgy a beruházó MIZSE-Sport Kft. adósként és a
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület készfizető kezesként helytállni tartozik a
rendelkezésre bocsájtott támogatási összeg visszafizetéséért….”
5./ „3/….A MIZSE-Sport Kft. Felügyelő Bizottságába Lajosmizse Város Önkormányzata 2 főt
delegál, míg 1 főt az alapító Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület….”
6./ „6/.Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Projekt zárásának időpontja, így a
kivitelezésre megkötendő Vállalkozói szerződés teljesítési határideje a mindenkor hatályos jelen
szerződésben szereplő véghatáridő lehet, mely az előzetes megállapodások alapján 2018. év március
31. napja. Eddig az időpontig szükséges a sikeres műszaki átadás-átvételt lebonyolítani, továbbá a
Projektben elszámolni kívánt számlákon szereplő teljesítési időpont sem lehet későbbi. Ettől a
dátumtól el lehet térni amennyiben az engedélyezési és pályázati program benyújtása bármely okból
csúszást eredményezne. Felek megállapodnak, hogy 2017. januárban értékelik a projekt állását a TAO
Látványcsapatsport sportfejlesztési programból beérkezett támogatások mértékét és azok ismeretének
függvényében határozzák meg a projekt kivitelezésének kezdeti, végleges paramétereit és az építés
ütemezését.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mizse-Sport Kft. a korábban támogatásként
átadott 38.300.000.-Ft-ról szóló elszámolását, a szükséges bizonylatokkal együtt papíralapon
megküldte, mely dokumentumokat a Képviselő-testület és a Bizottságok tagjai személyesen
megtekinthetnek.
Az új sportcsarnok kiviteli tervdokumentációjának elektronikus változata szintén rendelkezésünkre áll.
Fentiek alapján az I. határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
II.
Fentiek és az építőipari gazdasági környezet folyamatos változása miatt mindenképpen szükséges az
újonnan építendő sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának elkészítése,
különös tekintettel az alábbiakra:
a.)
b.)
c.)
d.)

A fejlesztés szükségszerűségének, gazdaságosságának, célszerűségének vizsgálata.
A beruházás várható hatásának elemzése az Önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan.
A fejlesztés megvalósításának lehetséges módjai.
Projektváltozatok értékelése, a kiválasztásra javasolt projekt részletes ismertetése (műszaki
ismertetés, intézményi működtetési, üzemeltetési lehetőségek feltárása, elemzése, pénzügyi
elemzés, közgazdasági költség-haszon elemzés, kockázatelemzés, az elkészült projekt
hasznosításának lehetséges módjai)
e.) Projekt előkészítettség bemutatása, intézkedési és ütemterv a projekt lebonyolítására, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges további beruházások, beszerzések kimutatása, annak
forrásigényével együtt.
f.) A projekt megvalósítás időbeli elhúzódásának várható kockázatai.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az ajánlatkérés 2018. május 09-én megtörtént azzal,
hogy az ajánlatokat beékezésének határideje 2018. május 14. napja.
A megadott határidőig az ajánlatkérésre az alábbi három ajánlattevőtől érkezett árajánlat.
- KÖKI-Innováció Kft.
- PM-Network Consulting Kft.
- Profektum Tanácsadó Kft.
Az egyik ajánlattevő kérte, hogy ajánlatát bizalmasan kezeljük, ezért az előterjesztés II. részét
javaslom zárt ülésen tárgyalni, figyelemmel az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjára, mely szerint:

3

A képviselő-testület „zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az

általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.”
Erre tekintettel az ajánlatok a zárt ülésen lesznek kiosztva.
Fentiek alapján a II. határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
I. Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.

Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 700/2 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanon az új sportcsarnok TAO támogatás felhasználásával
történő megépítését támogatja és a végleges szerződés megkötéséről és a szükséges önerő
biztosításáról az alábbi feltételek teljesülése, továbbá vizsgálatok elvégzése és Képviselőtestületi elfogadása után dönt.

a) A 2015. június 30-án átadott 38.300.000.-Ft-os támogatás elszámolásának belső
ellenőr általi ellenőrzése és annak Képviselő-testületi elfogadása.
b) Az új sportcsarnok építése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
szabályosságának belső ellenőr általi vizsgálata és annak Képviselő-testületi
elfogadása.
c) A beruházás teljes bekerülési értékére vonatkozó 70%-os TAO támogatás
rendelkezésre állása.
d) A sportcsarnok beruházására vonatkozó megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi
tanulmány elkészíttetése és az abban foglaltak figyelembe vétele.
e) A MIZSE-Sport Kft. Felügyelőbizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek
megküldése, a belső ellenőr által történő ellenőrzése és annak Képviselő-testületi
elfogadása.
f) Az 53/2018.(IV.19.) ÖH. 1./d.) pontjának teljesülése. „A 2018. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendeletben, tételesen teljes körűen kimutatható az
önkormányzati önerő biztosítása.”
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Képviselő-testület
II. Határozat-tervezet
...../2018. (…..) ÖH.

Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és
üzemeltethetőségi tanulmányának megrendelése
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új sportcsarnok
építésével kapcsolatos megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányára beérkezett
árajánlatok közül a ……..Kft. ajánlatát fogadja el, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetés
7. melléklet „Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása”
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táblázat 1. „Önkormányzat igazgatási tevékenysége” sora „Dologi kiadások” oszlopa terhére
biztosítja.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András
polgármestert a megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmány megrendelésére és a
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Képviselő-testület
Lajosmizse, 2018. május 23.
Basky András sk.
polgármester
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete
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