
 

3. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Támogatói nyilatkozatok adása Mizse Kézilabda Club részére 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:          Dodonka Csaba 

tanácsos 
             Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:        - 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
                aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                dr. Balogh László sk. 
                            jegyző  
        
 
 
 
   



 2

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Támogatói nyilatkozatok adása Mizse Kézilabda Club részére 
 
Ügyiratszám: I/1685/43/2013. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012.(I.19.) 
önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a belterületi 841. hrsz.-ú a Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezető csatorna közötti ingatlanrész egy részét 
ingyenes használatba adásra meghirdeti pályázati felhívás keretében Sportcsarnok építése 
céljára. A pályázatot a Mizse Kézilabda Club (továbbiakban: Mizse KC) nyerte meg. 
 A Mizse KC a Magyar Kézilabda Szövetség részére pályázatot nyújtott be 2012. 
évben sportcsarnok építése céljából. A Magyar Kézilabda Szövetség a pályázati 
dokumentációt hiányosnak találta, amelynek értelmében hiánypótlásra szólította fel a Mizse 
KC-t. A hiánypótlás teljesítéséhez Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
meghozta 50/2012. (III. 29.) önkormányzati határozatát, amelyben hozzájárult ahhoz, hogy - a 
841 hrsz.-ú ingatlan Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezető csatorna 
közötti területen megvalósuló sportcsarnok célú beruházás üzembe helyezését követő legalább 
15 évben - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, továbbá az önkormányzat elvi 
építési engedély kiadásához adta hozzájárulását sportcsarnok célú beruházás 
megvalósításához. 
 A Mizse KC 2013. szeptember 03-i keltezéssel a pályázati döntést megelőzően újabb 
hiánypótló levelet kapott a Magyar Kézilabda Szövetségtől, amely levélben az 
önkormányzatot az alábbi két hiánypótlási pont érinti: 
 

- „kérem, adja meg a „Sportcsarnok építés” projektelem megvalósításához szükséges 
önrész tervezett forrását, - amennyiben részben vagy egészben külső forrásból 
(önkormányzati, külső cég, stb.) biztosítja, csatolja az erre vonatkozó támogató 
nyilatkozatokat. 

- Csatolja a megvalósítani kívánt „Sportcsarnok építés” projektelemmel érintett 
ingatlan fenntartásának finanszírozásához igénybe vett önkormányzati támogatásról 
szóló támogatói nyilatkozatot, illetve szponzori támogatói nyilatkozatokat.” 

 
 A fentiek értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
támogatói nyilatkozatot kellene kiadnia a Mizse KC részére az új sportcsarnok 
megvalósításához szükséges bizonyos mértékű önrész biztosításáról, továbbá szintén 
támogatói nyilatkozatot kellene kiadni a jövőben elkészülő, új sportcsarnok fenntartásának 
finanszírozásáról. 
 Mindkét kiadási tétel vonatkozásában javaslom a támogatói nyilatkozat kiadását a 
Mizse KC részére a költségvetési lehetőségeink figyelembe vételével. 
 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
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Határozat-tervezet 

 
...../2013. (…..) ÖH. 
Támogatói nyilatkozat adása a Mizse Kézilabda Club részére 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 
költségvetési lehetőségeitől függően támogatja a Mizse Kézilabda Club Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott, új sportcsarnok építést célzó beruházásának 
önrészét. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 
költségvetési lehetőségeitől függően támogatja a Mizse Kézilabda Club Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott, új sportcsarnok építést célzó beruházásából 
megvalósuló sportcsarnok fenntartásának költségeit. 
 

 
Határidő: 2013. szeptember 26. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 25. 
 
 
         dr. Adonyi Lajos s.k. 
              alpolgármester 
 
 


