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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. szeptember 21-i ülésére 

 
Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 
 
Ikt.sz: LMKOH./77/12/2017. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítésére benyújtott 
pályázat az Önkormányzatra hátrányos körülményekre tekintettel visszavonásra került és 
ezzel egyidejűleg saját forrás mellérendelésével a fejlesztés megvalósításáról is döntés 
született. 
 
 A fejlesztés megvalósítását egy vállalkozó sem tudta elvállalni abban az időszakban, 
amikor a Sportcsarnokban nincs oktatás, vagy a sportszervezetek nem edzenek. 
 
 2017. augusztus 14. napján aláírásra került Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezetével (továbbiakban: IGSZ) a vagyonkezelési szerződés. 
Az átadott ingatlanok között szerepel a Sportcsarnok is, így a fejlesztést attól a naptól már 
csak az IGSZ tudja megvalósítani. 
 
 Fentiek alapján és előretekintve a 2018. évben esedékes városi évfordulóra, valamint 
annak programjaira, javaslom, hogy a fejlesztés 2018. évben a tanév zárásakor kerüljön 
megvalósításra más egyéb karbantartási munkálatokkal egyidejűleg (festések, szükséges 
burkolatok felújítása, rendezvényekhez szükséges elektromos kiállások). 
 
 Erre tekintettel célszerűnek látom a felhalmozási kiadások soron lévő 7.500.000.- 
forint áthelyezését a céltartalékok mellékletbe, így a 2018. évi költségvetés készítésekor már 
csak az egyéb munkálatokra szükséges forrást kell a világítási rendszer felújítása mellé 
biztosítani. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák 
Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítását a festési és egyéb 
karbantartási munkálatokkal együtt valósítja meg 2018. évben a hatályos 
vagyonkezelési szerződésre tekintettel. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.14. (Polyák Imre Sportcsarnok 
világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása) sorában lévő 7.500.000. forint 
összeget a következő rendelet-módosításnál visszahelyezi a céltartalékok közé. 

Határidő: 2017. szeptember 21. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2017. szeptember 11. 
         Basky András s.k. 
             polgármester 


