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Előterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

2019. április 08-i ülésére 
 
Tárgy: Sport és közművelődési tevékenységet végző szervezetek pályázati felhívására 

beérkezett pályázatok értékelése  
 
Ikt.sz: LMKOH/223/18/2019. 
 
Tisztelt Önkormányzati Bizottság! 
 

I. Sport szervezetek támogatása 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
pályázatot írt ki a sport szervezetek 2019. évi céltámogatására 2019. március 13-án. A 
pályázati felhívás 2019. március 13-án feltöltésre került Lajosmizse város hivatalos 
honlapjára és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára is kifüggesztésre 
került. 

 A felosztható keret a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklet „Egyéb működési kiadások részletezése” táblázatának 13.3. 
„Sportszervezetek támogatása” során 8,3 millió forint. 

A megadott határidőig (2019. március 22.) 2 db pályázat érkezett be. 
 
A pályázatok főbb tartalmi elemeit a következő táblázat tartalmazza: 
 

Sorszám Megnevezés Cél Támogatás 
jellege 

2018. évben 
kapott 

támogatás 

2019. évben 
igényelt 

támogatás 
 

Érvényesség 

1. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

Sportfelszerelés-
sportruházat vásárlás, 
személyszállítással, 
versenyeztetéssel, 
nevezési díjakkal 

kapcsolatos kiadások 
támogatása. Tao 

pályázat önerejének 
támogatása. Kisebb 

értékű eszközök, 
érmek beszerzése. 

Közreműködői díjak, 
edzői 

továbbképzések. 
Egyéb igazgatási és 
szolgáltatási díjak 

támogatása. 
 
 
 

 
 

Működési 
támogatás 

3.550.000 Ft 
 

(3,5 millió 
forint 

működési 
támogatás és 
50 ezer forint 
versenyeken 

való 
részvétel 

támogatása) 

3.600.000 Ft Érvényes 
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2. Mizse Kézilabda 
Club 

 

A felnőtt NB-I/B 
bajnokságban 

középmezőnyben 
végezni, ifjúsági és 

serdülő 
korosztályban stabil 

felsőházas csapat 
kialakítása férfi és 
női csapatban is, 
csapatindítás a 

gyermekbajnokság 
U-12, U-13 és U-14 

korosztályaiban. 
Saját nevelésű 

játékosok 
támogatása. 

Kiadások 
finanszírozása: 

sportszervásárlás, 
játékvezetői és vb. 

díjak, utazási 
költségek, szövetségi 

díjak, stb. Tao 
pályázat önerejének 

támogatása. 

Működési 
támogatás 

6.000.000 Ft 
 

(működési 
támogatás) 

 

6.000.000 Ft Érvényes 

Sport 
szervezetek 
támogatása 

összesen 

- - - 9.550.500 Ft 
 

9.600.000 Ft - 

 
2018. évben az éves sport céltámogatás összege 17.560.000.- forint volt. Továbbá 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évben elkülönített a költségvetésében 51.890.000 
forintot az új sportcsarnok megépítése céljából, amely összeg 2016., 2017. és 2018. évben 
nem került felhasználásra, így a 2019. évi költségvetés is tartalmazza ezen összeget. 
 
Mindkét benyújtott pályázat érvényes, és a tavalyi évi elszámolási kötelezettségének a 
pályázók eleget tettek.  
 

A Bizottság hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyen a Képviselő-testületnek a 
támogatás odaítélésére. Mivel a bizottsági tagok, illetve a képviselők részére a terjedelmük 
miatt a pályázati dokumentációk kiküldésre nem kerülnek, ezért a pályázatok megtekinthetők 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatárásnál, Dodonka Csaba pályázati 
referensnél. 

  
II. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

pályázatot írt ki a társadalmi szervezetek közművelődési célú 2019. évi céltámogatására 2019. 
március 13-án. A pályázati felhívás 2019. március 13-án feltöltésre került Lajosmizse város 
hivatalos honlapjára és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára is 
kifüggesztésre került. 
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 A felosztható keret a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 8. melléklet „Egyéb működési kiadások részletezése” táblázatának 13.4. 
„Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása” során 400.000.- forint. 

A megadott határidőig (2019. március 22.) 2 db pályázat érkezett be. 
 

 
A pályázatok főbb tartalmi elemeit a következő táblázat tartalmazza: 
 
 

Sorszám Megnevezés Cél 2018. évben 
kapott 

támogatás 

2019. évre 
igényelt 

támogatás 

Érvényesség 

1. Mozgáskorláto-
zottak Bács-

Kiskun Megyei 
Egyesülete 
Lajosmizsei 

Csoport 

gyógyfürdő látogatás, 
eszközök fenntartása, helyi 

kulturális rendezvények 
látogatására, 

klubfoglalkozások, nőnapi, 
adventi, télapó és 

karácsonyi rendezvények 
támogatása, Lakiteleken 

esélyegyenlőségi napokon 
való részvétel, 

hajdúszoboszlói 
továbbképző tanfolyam 

támogatása. 

200.000 Ft 300.000 Ft Érvényes 

2. Őszikék 
Nyugdíjas Klub 

Kirándulások költségeinek 
fedezése, rendezvényeken 

való részvétel, házi 
vetélkedők, 

színházlátogatás, 
évfordulókról történő 

megemlékezés, 
ismeretterjesztő előadások, 

közös névnapok, közös 
születésnapok, klubbon 
belüli ünnepi kulturális 

műsorok, programok, közös 
farsang, majális játékos 

vetélkedővel, 
klubkarácsony, 

Jászolkiállítás költségeinek 
fedezése. 

200.000 Ft 200.000 Ft Érvényes 

- Közművelődési 
tevékenységet 

végző szervezetek 
támogatása 
összesen: 

-  
400.000 Ft 

 
500.000 Ft 

- 

 
 

2018. évben az éves közművelődési tevékenységet végző szervezetek 
támogatásának összege 3.550.000.- forint volt.  



 5

Minkét benyújtott pályázat érvényes, és a tavalyi évi elszámolási 
kötelezettségének a 2018. évi pályázók eleget tettek.  

 
A Bizottság hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyen a Képviselő-testületnek a 

támogatás odaítélésére. Mivel a bizottsági tagok, illetve a képviselők részére a terjedelmük 
miatt a pályázati dokumentációk kiküldésre nem kerülnek, a pályázatok megtekinthetők a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatárásnál, Dodonka Csaba pályázati 
referensnél. 
 
 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Bizottsági 
tagok elé: 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2019. (…………….) ÖB hat. 
Javaslat sportszervezetek támogatására 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete részére a sport szervezetek részére rendelkezésre álló 
2019. évi keretösszeg felosztását. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2019. április 08. 
 
 
 
 
 

…/ 2019. (…) ÖB Határozat melléklete 
 

 
Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 

Támogatás jellege 

1. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

 Működési támogatás 

2. Mizse Kézilabda Club  Működési támogatás 
Összesen: -  Ft - 
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II. Határozat-tervezet 
 

…../2019. (…………….) ÖB hat. 
Javaslat közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatására 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete részére a közművelődési tevékenységet végző 
szervezetek részére rendelkezésre álló 2019. évi keretösszeg felosztását. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2019. április 08. 
 

…/ 2019. (…) ÖB Határozat melléklete 
 
 

Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
1. Mozgáskorlátozottak 

Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete Lajosmizsei 

Csoport 

 

2. Őszikék Nyugdíjas 
Klub 

 

Összesen: -  Ft 
 
 
 
 

 
 
Lajosmizse, 2019. március 29. 
 
 
 
                                                                                                               Belusz László sk. 
               ÖB elnök 
 

 


