
Előterjesztés kiegészítés a 2021. június 2-i polgármesteri döntéshozatal 1. számú előterjesztéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere 2021. május 21-én pályázatot írt ki a Sportcélú 
működési támogatás igénybevételére, a sportrendezvények szervezésére, illetve lajosmizsei sportolók 
országos és nemzetközi versenyeken való részvételére. A pályázat benyújtási határideje 2021. május 26. 
napja volt. A pályázati felhívásra 3 sportszervezet 5 db pályázatot nyújtott be, amely alapján az alábbi 
határozatok kerülnek előterjesztésre a Polgármester, mint Képviselő-testületi hatáskörben eljáró 
döntéshozó elé: 
 
Lajosmizse, 2021. június 02. 
 
 
Polgármesteri döntéshozatal:    
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve 
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatokat hozom: 

 
I. Határozat-tervezet  

 
………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletre, Lajosmizse Város polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben – Sportszervezetek támogatása (Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület) 
tárgykörben – az alábbi határozatot hozom: 
 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Fekete István Általános Iskolai Sport 
Egyesület a „Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról” tárgyú pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatát 2.700.000 Ft támogatásban részesítem. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő pályázat 
támogatási összegét összesen 2.700.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet Egyéb működési kiadások táblázat 13.3. Sportszervezetek támogatása sora terhére 
biztosítom, és az együttműködési megállapodást a sportszervezettel megkötöm. 

 
Lajosmizse, 2021. június 2.   ……   óra 
                          Basky András  
                           polgármester 
 



 
II. Határozat-tervezet  

 
………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletre, Lajosmizse Város polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben – Sportszervezetek támogatása (Mizse Kézilabda Club) tárgykörben – az alábbi határozatot 
hozom: 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Mizse Kézilabda Club a „Pályázati 
felhívás sportszervezetek támogatásáról” tárgyú pályázati felhívásra beérkezett pályázatát 
6.000.000 Ft támogatásban részesítem. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő pályázat 
támogatási összegét összesen 6.000.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet Egyéb működési kiadások táblázat 13.3. Sportszervezetek támogatása sora terhére 
biztosítom, és az együttműködési megállapodást a sportszervezettel megkötöm. 

 
Lajosmizse, 2021. június 2.    ……  óra 
                          Basky András  
                           polgármester 
 
 
 

 
III. Határozat-tervezet  

 
………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletre, Lajosmizse Város polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben – Sportszervezetek támogatása (Mizse K1 Klub) tárgykörben – az alábbi határozatot hozom: 
 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Mizse K1 Klub a „Pályázati felhívás 
sportszervezetek támogatásáról” tárgyú pályázati felhívásra beérkezett 3 db pályázatát támogatásban nem 
részesítem. 
 
Lajosmizse, 2021. június 2.   ……   óra 
                          Basky András  
                           polgármester 
 


