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Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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2. 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. május 19-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 

 
 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                     Dodonka Csaba 
       vezetı tanácsos            
       Önkormányzati Iroda 

     
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
    
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                 aljegyzı 
    
 
 
 
 
 

     dr. Balogh László sk. 
                                                                                                             jegyzı 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
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írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. május 19-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 

 
 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                     Dodonka Csaba 
       vezetı tanácsos            
       Önkormányzati Iroda 

     
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
    
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                 aljegyzı 
    
 
 
 
 
 

     dr. Balogh László sk. 
                                                                                                             jegyzı 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
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beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
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Határozat 
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korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
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beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Ikt.sz: LMKOH/2359/6/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (továbbiakban: Club) kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületéhez, amely kérelem az elıterjesztés 
melléklete. 
 A kérelemben leírja, hogy a Club pályázatot nyújtott be a társasági adóról és az 
osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) alapján 2011. évben, 
amely támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Kiíró Szervezet és a fejlesztést – 
pályafelújítás, automata öntözırendszer beszerelése - az önkormányzati tulajdonú Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum területén valósították meg 2012. évben. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 109/2012. (VII. 05.) önkormányzati határozatában a Képviselı-testület, mint 
az érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárult a beruházás megvalósításához. 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) TAO Ellenırzési Osztálya a 
támogatás felhasználásának ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a 
Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására 
szólította fel. 
 
Elızmény: 
 
 Az MLSZ munkatársa dr. Bajúsz Endre 2012. július 02-án tájékoztatta az 
önkormányzatot a 2012. év júliusi Képviselı-testületi ülésre elkészített anyaghoz írásban, 
hogy nem szükséges a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat 
benyújtása, mivel a beruházás nem építési engedély köteles. Azaz a 2012. július 02-án 
hatályos TAO tv. 22/C § (6) bekezdés (a) pontja értelmében: 
 
„Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra 
irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet vállalja, hogy  a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, 
elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a 
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 
tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a 
beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.” 
 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést. 
 
A pályázati ellenırzés során viszont fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette 
figyelembe azon tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell 
alkalmazni az eljárás során, amely alapján fenti hivatkozás így volt érvényben: 
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„Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás 
kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a 
beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló 
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı 
hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes 
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra - a beruházás üzembe helyezését 
követı 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre” 
 
 A fentiek alapján a Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan 
tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstıl számított öt évig kell 
bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a jelzálogjog bejegyzést 
2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. A pályázat benyújtása óta a 
közelmúltban a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum helyrajzi száma és címe is 
megváltozott. Korábban a 841/1 hrszú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. számú ingatlan 
vonatkozásában adta meg a Képviselı-testület hozzájárulását a beruházás megvalósításához, 
de a jelen idıpontban a jelzálogjog bejegyzéshez a hozzájárulást már a 841/7 hrsz-ú, 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan vonatkozásában kell megadni. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2016. (…..) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – 
korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott 
pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” 
megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt 
évig, 2017. január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
 
 
 
           Basky András s.k. 
             polgármester 
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