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54/2016. (IV.27.) ÖH. 
Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 53/2016. (IV.27.) határozat 1. 
pontjában meghatározott támogatás feltételeként az alábbi kikötéseket teszi: 
- A szerzıdés tárgyát a 2016. április 4-én, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának 3277-11/2016. ügyiratszámon kiadott építési engedély, és ezáltal engedélyezett 
tervdokumentáció módosítása képezi, mely alapján a tervezett Sportcsarnok alapterülete 30 m2-
el növekszik (így mindösszesen nettó alapterülete 1886,34 m2), valamint a Sportcsarnok teljes 
körően berendezett, felszerelt, és megfelelı légtechnikával ellátott, továbbá 300 fıs mobil, 
összetolható lelátóval felszerelt. Tartalmazza továbbá legfeljebb 44.500.000 forint erejéig a 
külsı közmővek kiépítését, esetleges kiváltását, a parkolók kialakítását, az épület közvetlen 
környezetének rendezését, a meglévı aszfalt pálya, és beton lelátók bontását, és inert 
hulladéklerakóba történı elszállítását.  

- A projekt bruttó összege nem haladhatja meg 498.000.001 forintot, melyhez az Önkormányzat 
és a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület együttesen és maximálisan 90.190.000 
forintot biztosít, melybıl már 2015. június 29. napján átutalásra került 38.300.000 forint a 
Gyırben 2015. június 29. napján kelt megállapodás alapján. Amennyiben a közbeszerzési 
eljárás nyertese az elızetesen kalkulált 445.792.076 Forintnál kedvezıbb ajánlatot ad, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzata által a kivitelezıi díj vonatkozásában biztosított támogatás 
mértéke arányosan csökken. 

- Lajosmizse Város Önkormányzata és a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület által 
biztosítandó további 51.890.000 forint a kivitelezıvel történı szerzıdéskötést követıen – 
onnantól számított 10 munkanapon belül-, abban az esetben kerül átutalásra, ha nyertes ajánlat 
és a projekt kivitelezése összességében a 498.000.001 forintot nem haladja meg. Ezen összeg 
tartalmazza projekt összes kiegészítı járulékos költségeit is, ebbıl 90.190.000 forint támogatást 
biztosít Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse Város Önkormányzata 
együttesen.  

- Lajosmizse Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumokat, nyilatkozatokat 2016. április 29. napjáig az esetleges hiánypótláshoz 
kapcsolódó dokumentumokat és nyilatkozatokat 2016. május 21. napjáig bocsájtja a Széchenyi 
Kosárlabda Akadémia Sportegyesület rendelkezésére.  

- A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület (beruházó) vállalja, hogy a projekt tervezett 
befejezési idıpontja 2018. március 31. napja.  A Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület, valamint a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2017 januárjában értékelik a projekt állását, TAO látvány-csapatsport 
sportfejlesztési program támogatást és a beérkezett támogatások függvényében meghatározzák 
a projekt kivitelezésének kezdeti, végleges paramétereit és annak építési ütemezését.  

- A MIZSE-Sport Kft. Felügyelı Bizottságába Lajosmizse Város Önkormányzata 2 fıt delegál, 1 
fıt pedig a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület.  

- A MIZSE-Sport Kft. 100 %-os üzletrész tulajdonára a  bejegyzést követıen Lajosmizse Város 
Önkormányzatát 5 évre vételi jog illeti meg 1 forintos vételáron, tekintettel arra, hogy a 
cégalapítás az Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület által nyújtott támogatásból 
valósult meg. A vételi jog csak a tervezett sportcsarnok sikeres mőszaki átadását követıen 
gyakorolható. 
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- A tárgyi beruházással kapcsolatos valamennyi jogát a Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület átadja a MIZSE-Sport Kft. részére, és a TAO látvány-csapatsport 
sportfejlesztési program támogatás iránti pályázatot már a Kft. adja be a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé.  

-  A MIZSE-Sport Kft., mint pályázó adósként, valamint a Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület, mint készfizetı kezes teljes és korlátlan anyagi felelısséget vállal Lajosmizse 
Város Önkormányzata felé a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület megrendelın 
keresztül a project megvalósítására megfizetett mindösszesen 90.190.000 forint támogatási 
összeg külön megállapodás szerinti felhasználásáért. Amennyiben a külön megállapodásban 
foglaltak szerinti határidıre a beruházó, vagy a pályázó hibájából nem történne meg a 
sportlétesítmény megvalósítása, úgy a MIZSE-Sport Kft. adósként és a Széchenyi Kosárlabda 
Akadémia Sportegyesület készfizetı kezesként helytállni tartozik a rendelkezésre bocsájtott 
támogatási összeg visszafizetéséért, kivéve a sportcsarnok tervezési díját és a hatósági 
engedélyeztetési eljárások díjait, a MIZSE-Sport Kft. alapításának költségeit, Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 3277-11/2016. ügyiratszámon kiadott építési 
engedély módosításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos költségeket, a kötelezı közremőködıi díjat és pályáztatási díjakat.  

-  A 348.600.001 forint TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program támogatási összeg 
győjtésében 50 %-ban a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület, további  50 %-ban a 
Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse Város Önkormányzata mőködik 
közre.  

-  A sportcsarnok tervei vonatkozásában - a pályázat sikertelensége esetén - a szellemi tulajdon 
tekintetében felhasználási jogot biztosít a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület  
Lajosmizse Város Önkormányzata részére. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2015. évben az Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesülettel megkötött sportcélú pénzügyi 
támogatás felhasználásáról szóló Együttmőködési megállapodás 1.) pont szerinti módosítására, és 
annak aláírására. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert, 
hogy a sportcsarnok építésével és finanszírozásával kapcsolatos megállapodás 1.) pont szerinti 
tartalommal történı elıkészítésére és annak aláírására.  
 
4.) A felek kötelesek egymással - a mőszaki átadás-átvételt követıen - záradékolt  könyvvizsgálói 
jelentéssel alátámasztva elszámolni. 

 
Határid ı: 2016. április 27. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 

  Basky András sk.          dr. Balogh László sk. 
    polgármester       jegyzı 
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2016. április 27. 
 
Rıfös-Horvát Edit  
titkársági ügyintézı 


