
 

 

7. 
 Elıterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. január 30-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Kérelem elszámolási határidı meghosszabbításáról 
               
                              
 
Az elıterjesztést készítette:                                    

Dodonka Csaba 
tanácsos 
Önkormányzati Iroda 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság                                                              
        
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                   Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                  aljegyzı 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                    
 
 
                dr. Balogh László sk. 
                                                                                                           jegyzı 
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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. január 30-i ülésére 
 
Tárgy:  Döntés gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról 
 
  Ikt.sz: I/349/12/2014. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. december 20-i ülésén 
döntött arról, hogy az Országos Mentıszolgálat Alapítványa (továbbiakban: Alapítvány) 
kérelme által támogatja 50.000.- forinttal a Kecskeméti Mentıállomás mentéstechnikai 
eszközbeszerzését. 

A fentiek alapján 2012. december 21-én megköttetett a Támogatási Szerzıdés az 
Alapítvánnyal, melynek értelmében a támogatási összeget 2013. december 31-ig fel kellett 
volna használniuk és el kellett volna számolniuk a felhasznált összeggel. A Támogatási 
Szerzıdés alapján a határidıben fel nem használt összeg a támogató Lajosmizse Város 
Önkormányzata számlájára visszafizetendı. 

Az Alapítvány 2014. január 21-én megkeresett egy kérelemmel – az elıterjesztés 
melléklete -, amelyben leírják, hogy az Alapítvány életében bekövetkezett sajnálatos 
események és egyéb változások miatt kérelmeznék az elszámolási határidı meghosszabbítását 
2014. március 31-ig, továbbá azt, hogy mentéstechnikai eszköz helyett más sürgısségi 
eszközöket vásárolhassanak a Kecskeméti Mentıállomásnak a támogatás összegébıl. 

A nemes célt figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy 
támogassuk az Alapítvány kérelemét és a Támogatási Szerzıdés módosításával 
engedélyezzük a sürgısségi eszközök beszerzését, továbbá a 2014. március 31-i elszámolást. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelet Képviselı-
testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

…/2014. (…) ÖH. 
Döntés az elszámolási határidı meghosszabbításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az Országos 
Mentıszolgáltat Alapítvány kérelemét és engedélyezi a támogatási összegbıl 
sürgısségi eszközök beszerzését, továbbá az elszámolási határidıt 
meghosszabbítja 2014. március 31-ig. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 2012. december 21-én kelt Támogatási Szerzıdés módosítására és 
felhatalmazza annak aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. január 30. 
 
Lajosmizse, 2014. január 22. 
              Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

 


