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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 26-i ülésére 
 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás adása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódóan 
 
Ikt.sz.: LMKOH/56-60/2019. 
 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az előterjesztés 
mellékletét képező kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testületéhez. 

 
Király Zsuzsanna, az Alapítvány kuratóriumának elnöke kérelmében megjelölte, hogy a 

Lajosmizse Fejlődéséért Egyesülethez benyújtott „Hangtechnikai eszközök beszerzése” és a 
„Fénytechnikai eszközök beszerzése” című pályázatai vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás 
kiadását kéri önkormányzatunktól projektjei megvalósításának céljából. 

 
Az Alapítvány által beszerezni kívánt hang- és fénytechnikai eszközök az Alapítvány 

székhelyén, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára épületében kerülnek üzembe 
helyezésre és használatra. 

 
A tulajdonosi hozzájárulás kiadása mellett arról is nyilatkozni kell, hogy az ingatlan 

(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) a kötelező fenntartási időszakban (projekt lezárását 
követő 5 év) a fejlesztés céljára rendelkezésre áll, azaz az eszközök továbbra is 
üzemeltethetőek az ingatlanon. 

 
 

  
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 



3 
 

Határozat-tervezet 
.../2019. (...) ÖH 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 
számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” 
című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

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

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 
számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” című pályázatában megjelölt célok 
megvalósításához a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti ingatlanon és ehhez 
kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja, hogy az ingatlan 
(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) a határozat 1.) pontjában megjelölt projekt 
vonatkozásában a projekt megvalósítása során, majd a projekt zárását követő kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 

 
 

Határozat-tervezet 
.../2019. (...) ÖH 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 
számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” 
című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

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

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 
számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” című pályázatában megjelölt célok 
megvalósításához a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti ingatlanon és ehhez 
kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja, hogy az ingatlan 
(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) a határozat 1.) pontjában megjelölt projekt 
vonatkozásában a projekt megvalósítása során, majd a projekt zárását követő kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
 
Lajosmizse, 2019. szeptember 23. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester
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Előterjesztés melléklete 

 


