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17/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás nyújtása 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért 
Közalapítvány részére külön megállapodás alapján a pályázat utófinanszírozása miatt a 
pályázat megvalósítása céljából bruttó 22.693.059.- forint, azaz huszonkettımillió-
hatszázkilencvenháromezer-ötvenkilenc forint – összegő visszatérítendı támogatást 
biztosít. 
 

2.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért 
Közalapítvány részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából 
bruttó 662.241.- forint, azaz hatszázhatvankettıezer-kétszáznegyvenegy forint - összegő 
felhalmozási célú, vissza nem térítendı támogatást biztosít, amely összeggel 2013. 
december 31-ig köteles elszámolni. 

 
3.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért 

Közalapítvány részére a Lajosmizséért Közalapítvány mőködése céljából bruttó 674.000.- 
forint, azaz hatszázhetvennégyezer forint - összegő mőködési célú, vissza nem térítendı 
támogatást biztosít, amely összeggel 2013. december 31-ig köteles elszámolni. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 128/2012. (VIII. 16.) 

határozatát visszavonja. 
 

5.) Kifizetés ütemezése: 2013. február 01. 
 
6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az elıterjesztés mellékletében szereplı Támogatási Szerzıdés és Üzemeltetési Szerzıdés 
aláírására azzal, hogy   

• A Támogatási Szerzıdés 6. pontjának utolsó mondata helyébe: „Az eszközök 
értékének meghatározása a hatályos jogszabályok alapján számított 
értékcsökkenést figyelembe véve történik, az eszközök kiválasztásánál pedig 
vita esetén a Támogató dönt.” helyébe az alábbi mondat kerül: „Az eszközök 
értékének meghatározása a hatályos jogszabályok alapján számított 
értékcsökkenést és forgalmi értéket figyelembe véve történik, az eszközök 
kiválasztásánál pedig vita esetén a Támogató dönt. 

• Az Üzemeltetési Szerzıdés II. 1. pontjában „Üzemeltetık a Szerzıdés alapján 
használatba veszik, Tulajdonos pedig meghatározatlan idıre, de minimum öt 
évre ingyenesen használatba adja az alább megjelölt eszközöket 
(továbbiakban: eszközök):” szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„Üzemeltetık a Szerzıdés alapján használatba veszik, Tulajdonos pedig 
meghatározatlan idıre, de minimum nyolc évre 210.000.- Ft/év bérleti díjért 
használatba adja az alább megjelölt eszközöket (továbbiakban: eszközök):” 

• Az Üzemeltetési Szerzıdés II. 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Az 
Üzemeltetık minden év március 20-ig átutalják a bérleti díjat Tulajdonos 
részére. 



 
 

7.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 22.693.059.- forint összegő 
visszatérítendı és a 1.336.241.- forint összegő vissza nem térítendı támogatást a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

 
8.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 

visszatérítendı támogatást a Lajosmizséért Közalapítvány részre, hogy a Lajosmizséért 
Közalapítvány vállalja a visszatérítendı támogatás visszafizetését a pályázati összeg 
megérkezésétıl számított három munkanapon belül az önkormányzat K&H Banknál 
vezetett 10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 

Kmf. 
 
Basky András sk.      Muhariné Mayer Piroska sk. 
   polgármester           aljegyzı  
                  
             
A kivonat hiteles: 


