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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. november 26-i ülésére 
 

Tárgy:  Kérelem adományozási szerzıdés módosításáról 
Ikt.sz: LMKOH/168/62/2015. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének döntése alapján 2015. évben 
a Bács-Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság (továbbiakban: Rendırség) 1.500.000.- forint 
támogatásban részesült  Lajosmizse Város Önkormányzatától. 

A szerzıdést a Rendırség támogatásáról a két fél 2015. március 17-én írta alá. A 
szerzıdés 5./c pontja értelmében a támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2015. 
december 31., továbbá a szerzıdés 7. pontja értelmében, amennyiben a kedvezményezett neki 
felróható okokból nem teljesíti az elszámolást, úgy a részére átutalt összeget köteles 
visszafizetni  az Adományozó részére. 

A Rendırség 2015. október 27-én megkeresett egy szerzıdésmódosítási kérelemmel – 
az elıterjesztés melléklete -, amelyben leírják, hogy a megítélt támogatási összegbıl a 
meghatározott célra (a Lajosmizsei Rendırırs mőködési feltételeinek javítása, valamint 
Lajosmizse város bel- és külterületi közrendjének, közbiztonságának védelmében végzett 
feladatok végrehajtásakor felmerült üzemanyag költségek) és határidıben kívánnak 
felhasználni egymillió forintot. A fennmaradó 500.000.- forintot pedig a Lajosmizsei 
Rendırırsnél elrendelt túlszolgálatok finanszírozására, valamint a Lajosmizsei Rendırırs 
illetékességi területén a járır-szolgálat megerısítésére szeretnék fordítani, amely összeggel 
2016. június 30-ig kívánnának elszámolni. 

Javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy támogassuk a Rendırség 
szerzıdésmódosítási kérelemét. 

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

Határozat-tervezet 
…/2015. (…) ÖH. 
Döntés az adományozási szerzıdés módosításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Bács-
Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság kérelemét és engedélyezi az adományozási 
szerzıdés módosítását, miszerint a 2015. évben megítélt támogatási összegbıl 
500.000.- forintot „a Lajosmizsei Rendırırsnél elrendelt túlszolgálatok 
finanszírozására, valamint a Lajosmizsei Rendırırs illetékességi területén a járır-
szolgálat megerısítése” cél meghatározásával használhat fel a Kedvezményezett 
2016. június 30-i elszámolási határidı meghatározásával. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 
2015. március 17-én kelt Szerzıdés módosítására a határozat 1.) pontjában 
foglaltaknak megfelelıen, és felhatalmazza annak aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. november 26. 
 
Lajosmizse, 2015. október 30. 
              Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

 


