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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2023. február 21-i ülésére 

 

Tárgy: Gazdasági Program felülvizsgálatához szerződés módosítás 

 

Iktatószám: LMKOH/1443-1/2023. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, amely helyi szinten meghatározza 

mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 

lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának 

javítását szolgálják. 

A gazdasági program, fejlesztési terv - a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 

javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

Az Mötv. 116. § (2) és (5) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

 

„(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

vagy azt meghaladó időszakra szól.  

…. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 

túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy 

módosítani.” 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Program 

elkészítésével megbízta a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (BKMFÜ) aki elkészítette a „Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Gazdasági Programja 2020-2025” dokumentumot. Ezen dokumentum a veszélyhelyzeti 

döntések meghozatalának ideje alatt 57/2020.(IV.24.) Polgármesteri Határozattal került 

elfogadásra a következők szerint:  

 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadom azzal, hogy annak felülvizsgálata szükséges 

a Veszélyhelyzet megszűnését követően, a járvány ideje alatti gazdasági 

intézkedésekkel és a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó 

Magyarország Partnerségi Megállapodás elfogadásával összhangban.”  

 

A veszélyhelyzet nem szűnt meg, azonban a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszakra 

vonatkozó Magyarország Partnerségi Megállapodás 2022. decemberében aláírásra került.  

 

A BKMFÜ azzal a javaslattal élt, hogy a partnereségi megállapodásban foglaltakkal 

összhangban, kerüljön felülvizsgálatra a gazdasági program. Ennek elkészítéséhez azonban 

szükség van a vállalkozói szerződés módosítására.  
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A szerződés módosítás alapján a Gazdasági Program felülvizsgálatának határideje 

2023.04.21-re módosul, valamint módosul a vállalkozó pénzforgalmi számlájának száma.  

A szerződés szerinti vállalkozói díj 2020.05.18-án megfizetésre került. 

További költség, a felülvizsgálatért járó 400.000.- FT-Áfa összeg Lajosmizse Város 

Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében betervezésre került.      

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 

 

 

……../2023.(…….) ÖH. 

Gazdasági Program felülvizsgálata és szerződés módosítás 

 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2020. – 2025.” 

dokumentum felülvizsgálatára kiterjedő 2020. március 13. napján kelt, BKMFÜ Bács-

Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

megkötött megállapodás módosítását mind határidő, mind pedig a Vállalkozó 

bankszámlaszámának módosítása tekintetében jóváhagyja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában 

foglalt 2. sz. vállalkozói szerződés-módosítás 400.000.- Ft + Áfa összegű ellenértékét 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről 

szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi 

kiadásai táblázat 1.3. dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására és a szerződés módosítással kapcsolatos összes 

intézkedés megtételére. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. február 21. 

 

Lajosmizse, 2023. február 13. 

       Basky András sk. 

   polgármester  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


