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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. október 22-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
Ikt.sz: LMKOH/1976/8/2015. 
 

Tisztelt Képviselő – testület! 
   
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Lajosmizse Város 
Sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2007. 
évben került megalkotásra a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: törvény) 55. § 
(6) bekezdése alapján, amely szerint a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok 
rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes 
feladatokat és a kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 
 A rendelet 2007. év októberében volt utoljára módosítva, azért a jogszabályi 
harmonizáció és a helyi sajátosságokhoz való illeszkedés miatt szükségessé vált a módosítás 
az alábbiak alapján: 
 

- A rendelet 4. §-ban szerepelnek olyan rendelkezések, amelyeket a törvény már 
tartalmaz, így azokat hatályon kívül kell helyezni. (Rendelet-tervezet 6. §-a) 

- A rendelet 5. §, 7. §, 8. § és 9. §-a tartalmazza, hogy az önkormányzat 
sportlétesítményeit térítésmentesen, illetve kedvezményes áron biztosítja az 
igénybevevők részére. A rendeletmódosítást követően a rendeletből kikerülnek a 
térítésmentes és kedvezményes kifejezések, azaz az önkormányzat a város 
lakosságának sport- és szabadidő tevékenységét a tulajdonában lévő létesítmények 
igénybevételi lehetőségének biztosításával támogatja. (Rendelet-tervezet 1. §, 3. §, 
6. §-a) 

- A rendelet 6. §-a kiegészül egy újabb ponttal, amely szerint a sportszervezetek az 
általuk benyújtott sport pályázatok önerejének fedezetéül is felhasználhatják az 
önkormányzattól kapott támogatási összeget. (Rendelet-tervezet 2. §-a) 

- A 7. §-ban szabályozásra kerül a létesítménybiztosítás az igénybevevők részére. Az 
önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket az önkormányzat által 
alapított intézmény használatába adta, amely alapján az üzemeltetésre megbízott 
intézmény vezetője Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben 
szereplő elvek mentén - figyelembe véve a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezéseit is – állapítja meg létesítményben lévő szabad kapacitások alapján a 
helyiségek bérbeadását és köt bérleti szerződést a létesítményhasználóval. (Rendelet-
tervezet 3. §-a) 

- A rendelet 7. §, 8. §, 9. §, 10. § és 11. §-ban az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottság megnevezés szerepel, amely megnevezést a módosítást követően 
Önkormányzati Bizottság néven kell szerepeltetni. (Rendelet-tervezet 5. §-a) 

- A rendelet mellékleteit felül kellett vizsgálni. (Rendelet-tervezet 4. §-a) 
 
 



3 
 

A törvény 55. § (1) bekezdés (a) pontja értelmében a települési önkormányzat 
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepcióját. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Sportkoncepciója 2005. évben készült el, amelynek felülvizsgálatát javaslom 2016. december 
31-ig elkészíteni az új sportcsarnok felépülésének határidejéig. 

 

Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 
15.) önkormányzati rendelet módosításához  

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A lajosmizsei polgárok érdekeit szolgálja a sportrendelet módosítása, amely a sport 
támogatási rendszerén keresztül arra ösztönzi az önkormányzattal együttműködő 
sportszervezeteket, hogy korszerű, több lábon álló gazdálkodást folytassanak. Egyenlő 
feltételekkel juthat támogatáshoz minden sportszervezet olyan elvek alapján, mint a 
taglétszám, az utánpótláskorú versenyzők száma, stb. 
A sporttámogatási összegek jelentős része jut el a lajosmizsei vállalkozókhoz, a város 
intézményeihez (sportlétesítmény bérleti díj, sportfelszerelés vásárlás, utazás, stb.) 
Az önkormányzat bevételét növeli a létesítményhasználati díj. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendelet alapján nyújtott sporttámogatások célközönsége minden lajosmizsei polgár, 
az ő szabadidős és versenysport tevékenységük elősegítése pozitív hatással van az 
egészségi állapotukra. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
Az előterjesztésben foglalt tervezet a sportszervezetek támogatásának feltételeit 
módosítja, illetve jogharmonizációs módosításokat tartalmaz. Az önkormányzat 
vagyonnal való felelősségteljes gazdálkodásának feltételeit teremti meg a 
rendeletmódosítás. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál és az üzemeltető szervezeteknél 
rendelkezésre állnak.  

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé. 
 

Lajosmizse, 2015. október 09.                 
 Basky András sk. 

                                                                             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (…. .) önkormányzati rendelete 

 a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Lajosmizse Város sportjáról 

szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„5. § 

 
(1)A Képviselő-testület a város lakosságának sport- és szabadidő tevékenységét a 

tulajdonában lévő létesítmények igénybevételi lehetőségének biztosításával 
támogatja.” 

 
2. § 

 
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:   
 
[(1) A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:] 

 
„ f) a sportszervezet által benyújtott pályázat önerejének finanszírozására.” 

 
3. §  

 
(1)  A Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
[(1) A Képviselő-testület a város sportéletében közreműködő szervezeteket az alábbi 

módon támogatja:] 
 

„ a) a tulajdonában lévő létesítmények igénybevételi lehetőségének biztosításával, a 
létesítmény működtetőjének vezetője részére benyújtott létesítményhasználati kérelem 
alapján.  A létesítmény működtetőjének vezetője a kérelem benyújtását követő 10 
napon belül dönt a létesítmény szabad kapacitása alapján a létesítmény bérbeadásáról 
és bérleti szerződést köt az igénybevevővel.”  
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4. §  
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5. §  
 
(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Sport” szövegrész 

helyébe az „Önkormányzati” szöveg lép.  
 
(2) A Rendelet 8. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Sport” szövegrész 

helyébe az „Önkormányzati” szöveg lép.  
 
(3) A Rendelet 9. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Sport” szövegrész 

helyébe az „Önkormányzati” szöveg lép.  
 
(4) A Rendelet 10. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Sport” szövegrész 

helyébe az „Önkormányzati” szöveg lép.  
 
(5) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Sport” szövegrész 

helyébe az „Önkormányzati” szöveg lép. 
 
(6) A Rendelet 2. melléklet 3) pontjában „Az egyesület” szövegrész helyébe  „A pályázó” 

szöveg lép. 
 

6. §  
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 4. § b) pontja, 
2. 4. § c) pontja, 
3. 4. § d) pontja, 
4. 4. § e) pontja, 
5. A Rendelet IV. RÉSZ „Sportlétesítmények térítésmentes vagy kedvezményes 

igénybevételével történő támogatás feltételei” címben a „térítésmentes vagy 
kedvezményes” szövegrész, 

6. 8. § (1) bekezdésében a „térítésmentesen” szövegrész, 
7. 9. § (3) bekezdése, 
8. 9. § (4) bekezdése, 
9. 2. melléklet 1) pontjában az „egyesület” szövegrész. 
 

7. §  
 

(1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
Basky András                    dr. Balogh László  
 polgármester        jegyző  

 
A rendelet kihirdetésének napja:  

        dr. Balogh László   
                        jegyző 
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1. melléklet a ../2015. (….) önkormányzati rendelethez 

 
„1. melléklet a 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények 
 
 

 
 A 

Megnevezés 
B 

Helyszín 
C 

Üzemeltető 

1. 
 

Szabadtéri létesítmények 
 

1.1. 3 db aszfaltos kézilabda pálya Lajosmizse, Szabadság tér 
13. (700 hrsz) 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Intézményeinek 
Gazdasági 
Szervezete 

1.2. Labdarúgópálya edző pályával Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. 
(841/7 hrsz) 

Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club 

2. 
 

Fedett létesítmények 
 

2.1. Polyák Imre Sportcsarnok és a 
hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 

Lajosmizse, Szabadság tér 
13. (700 hrsz) 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Intézményeinek 
Gazdasági 
Szervezete 

2.2. 1 db kiszolgáló épület Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. 
(841/7 hrsz) 

Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club 

2.3. A Dózsa György út 82. szám alatti 
épület 

Lajosmizse, Dózsa György út 
82. (32 hrsz) 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Intézményeinek 
Gazdasági 
Szervezete” 
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2. melléklet a ../2015. (….) önkormányzati rendelethez 
 
 

„3. melléklet a 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 
 

Ikt.sz.: ................/……. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

sport célú pénzügyi támogatás felhasználásáról 
  
Szerződő felek: 

egyrészről  Lajosmizse Város Önkormányzata ( 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) 
  Képviseli: ……………………… polgármester 

Törzskönyvi azonosító szám: 724616 
  KSH statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03 

Bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006 
Bankszámlát vezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.  

   
  a továbbiakban: Támogató 
  

másrészről  Név: _______________________________________________________ 

   Képviselője:__________________________________________________ 

   Székhely/lakcím:  _____________________________________________ 

  Nyilvántartási szám: ___________________________________________ 

Adószám:____________________________________________________  
Tel.sz.:____________ 

  a továbbiakban: Támogatott 
  
az alábbi szerződést kötik: 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata a …….. évi költségvetésében a 
„………………………..” soron rendelkezésre álló sport célú pályázati előirányzata 
terhére benyújtott 

           __________________________________________________________________ 
  
 tárgyú pályázatára a Támogatottnak támogatásként  __________________ Ft 
  
 azaz _________________________________________________ forintot vissza nem 

térítendő támogatást ítélt oda. 
  

2. A támogatás összegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.) átutalja a Támogatott jelen pontban megjelölt bankszámlájára az 
alábbi ütemezés szerint.  
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Bankszámlaszám: _____________________________________________ 

Bankszámlát vezető pénzintézet: __________________________________ 
  
 Az átutalás rendje:       20__.  .............. :    ___________________________________  
     20__. ................:   ____________________________________ 
     20__. ...............:.   ____________________________________  
 

a.) A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzőszámmal, 
bankszámlával nem rendelkező pályázóknak pénzügyi lebonyolítót (alapintézmény, 
fenntartó, érdekképviseleti  szerv) kell igénybe venniük. 

 
b.)  A felhasználás határideje 20__. ............................... hó ........nap 

  
3. A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok 

irányadók. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok 
megvalósítását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti.  
Támogatott köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a Támogató, illetve az általa 
megbízott személy a támogatás folyósítását követő 5 évig bármikor ellenőrizhesse, 
hogy a pályázati összeg felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekről a 
bizonylatokat a Támogatott köteles a törvényi előírásoknak megfelelően megőrizni. 

  
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott összeg felhasználását követően, de legkésőbb 

a tárgyév december 31-ig köteles a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 
– jelen megállapodás mellékletét képező pénzügyi elszámolási nyomtatvány alapján - 
részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a jelen szerződés 10. pontja szerint 
felhasznált pályázati összegről. Támogatott az elszámolást számlamásolattal igazolja. 
Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére 
újabb támogatás három évig nem folyósítható. 

  
5. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. A 

támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási 
szerződéstől elállhat, azt felmondhatja – azonnali hatállyal - vagy kezdeményezheti 
annak módosítását. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási 
szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a Támogatott a 
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét továbbá, késedelem 
esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles Lajosmizse Város 
Önkormányzata számlájára visszafizetni. Ezen rendelkezéséket megfelelően 
alkalmazni kell abban az esetben, ha a Támogatott a támogatás felhasználásának 
ellenőrzését akadályozza, vagy jelen szerződés 8. pontjában meghatározott 
kötelezettségének nem tesz eleget.  
 

6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy a Támogatott 
azt köteles a Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül átutalással 
megfizetni.  

 
7. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés jogszabály 

rendelkezései alapján nyilvános. 
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8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 
adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé.  
 

9. Az esetleges felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörtől 
függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 
 

10. Támogatott a támogatást a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Lajosmizse város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdése alapján alábbi célra köteles felhasználni:  

 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

  
   
Lajosmizse, 20__. ...................................... 

 

A támogató részéről: 

             …………………. 
             polgármester 
                  
       
 
Pénzügyileg ellenjegyzem ………………… napján: _________________________ 
 
 
 
 
 
Támogatott részéről    _________________________________ 
          (név) 
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Együttműködési megállapodás melléklete 
 

20... ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,  
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
 

Támogatott neve és címe: 
 

 

Támogatási szerződés azonosítója: 
 

 

Támogatás összege: 
 

 

Támogatási cél megnevezése 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítette: 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítő elérhetősége 
(tel., e-mail):  

 

 
I. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA:  

 
Sor- 

szám: 
Számla vagy bizonylat Kifizetés 

dátuma: 
Kifizetés jogcíme, 

megnevezése: 
Számla 
összege  
(Ft-ban)  Száma: Kelte: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Felhasznált támogatás összesen: 
 

Ft 

Támogatás maradvány:  
(a nyújtott támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet) 
 

Ft 

Mellékletek száma: 
(Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, 
melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős 
vezető aláírásával együtt.) 

db 

 
 

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásában szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a 
támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Lajosmizse 
Közös Önkormányzat Hivatala az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a helyszínen ellenőrizheti. 
 
Kelt.: …………………………………………. 

PH. 
____________________________ 

                      aláírás” 
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Előterjesztés 2. melléklete 
 

Határozat-tervezet 
 

....../2015. (…….) ÖH 
Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert 
Lajosmizse Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatával. A felülvizsgálat 
határideje: 2016.12.31. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2015. október 22. 
 
 
 
 

 


