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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. február 12-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 
Ikt.sz: I./1561/2/2014. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) tájékoztatott, hogy a 2012. évhez 
hasonlóan az idei évben is pályázni kíván a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt „Sporttelephely 
felújítási program tao előminősítéses pályázat” című pályázati kiírására. 
 A fejlesztés helyszíne: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9 szám alatt található, Lajosmizse 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 841/1 helyrajzi számú Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területe. 
 A támogatást kizárólag tárgyi eszköz beruházáshoz és felújításhoz kapcsolódó fejlesztésekre 
lehet igényelni. A Club a fejlesztés céljául a pályavilágítás kialakítását és az öltöző felújítást jelölte 
meg. Az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió forint. A támogatás maximális 
mértéke az elszámolható költségek 70 %-a, azaz bruttó 7 millió forint. Az önrész mértéke az 
elszámolható költségek 30 %-a, azaz bruttó 3 millió forint, amely összeget az előzetes információk 
alapján a Club biztosít a beruházáshoz. 
 A pályázati dokumentáció egyik kötelezően benyújtandó dokumentuma a „Tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat”, amely nyilatkozat az előterjesztés melléklete. 
 A fentiek alapján a Club részére önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás szükséges a pályázat 
benyújtásához a 841/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, Mizsei utca 7-9. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2014. (…..) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. 
szám alatti, 841/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy az előterjesztés 
mellékletében szereplő „Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat” tartalmát megismerte, jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, azzal a kikötéssel, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósítása nem jelenthet pénzügyi terhet Lajosmizse Város Önkormányzata részére. 

 
 
Határidő: 2014. február 12. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2014. február 11. 
 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 
 
Alulírott Basky András polgármester kijelentem, hogy a Kecskeméti Járási Hivatal Járási 
Földhivatalánál 841/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 
7-9. címen található ingatlan az általam képviselt Lajosmizse Város Önkormányzata 1/1 arányú 
tulajdonát képezi. 
 
 
Az általam képviselt Lajosmizse Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent 
megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
A Lajosmizse Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 
támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 
hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Lajosmizse Város Önkormányzata, 
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év 
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam 
javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Clubbal együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi 
nyilatkozatokat megteszem és a rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Clubot abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz 
felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot 
a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Lajosmizse 
Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
Kelt: 2014. február 12. 
 

 
 
 

……………………………………….. 
 


