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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. október 27-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatásról 
 

Iktatószám: LMKOH/20291-3/2020. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kocsis András 6050 Lajosmizse, Attila utca 3. A ép. 1 em. 8. ajtó szám alatti lakos felajánlott 
12 millió Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére. A támogatás felajánlásáról szóló levél az előterjesztés 1. mellékletét 
képezi. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. § (1) 
bekezdése alapján „Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott 2,5 millió Ft értéket 
elérő vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. „ 

A Vagyonrendeletünk értelmében a Képviselő-testületnek döntenie kell a támogatás 
elfogadásáról.  

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a megkötendő támogatási szerződés tervezetet. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

Határozat-tervezet 
 
…/2020. (…) ÖH 
Döntés vissza nem térítendő  
felhalmozási célú támogatásról 
 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felajánlott 12 millió Ft 
összegű vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást köszönettel elfogadja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges egyéb intézkedések 
megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő:2020. október 27. 

 

Lajosmizse, 2020. október 26. 

 Basky András sk. 
    polgármester 
          

 



Előterjesztés 1. melléklete 

 

 

 

 



        Előterjesztés 2. melléklete 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

mely létrejött 

egyrészről: Kocsis András (szül.: Lajosmizse, 1979.02.24.; adószám: 8409612968) 6050 Lajosmizse, 
Attila utca 3. A ép. I. em. 8. ajtó szám alatti lakos (a továbbiakban: Támogató) 

másrészt: Lajosmizse Város Önkormányzata [székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.; adószám:  
15724612-2-03; törzskönyvi azonosító: 724616; számlaszám (IBAN): HU85 1040 2599-0002 6400-0000 
0006] (a továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételekkel: 

Előzmény:  

Kocsis András 6050 Lajosmizse, Attila utca 3. A. ép I. em. 8. ajtó szám alatti lakos felajánlással élt 
Lajosmizse Város Önkormányzata felé, miszerint 12 millió Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú 
támogatást nyújt Lajosmizse Város fejlesztései megvalósítása érdekében. Felek ennek teljesítése 
érdekében kötik jelen szerződést. 

A szerződés tartalma 

1. Támogató kijelenti, hogy a fentiek megvalósulása érdekében pénzügyileg támogatja 
Támogatott városfejlesztési beruházásait. 
 

2. A Támogató a fenti cél megvalósítására 12.000.000 Ft – azaz tizenkétmillió forint egyösszegű 
vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyújt a Támogatott számára. 
 

3. Támogatott … /2020 (…….) ÖH-val a jelen szerződés 2. pontjában foglalt támogatást 
köszönettel elfogadta. 
 

4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. pontjában foglalt támogatást Támogató a 
jelen szerződés aláírását követő 3 napon belül Lajosmizse Város Önkormányzata HU85 1040 
2599-0002 6400-0000 0006 (IBAN) számlaszámára átutalja.  
 

5. A Támogatott a 2. pontban meghatározott összeget kizárólag városfejlesztési célra használja 
fel (pl. infrastruktúra, közintézmény, közpark, közterület stb. fejlesztése.)  
A támogatás e céltól eltérő felhasználása esetén a Támogatott köteles azt visszafizetni a 
Támogató számlájára. 
 

6. A Támogatott vállalja, hogy anyagi forrásai függvényében a lajosmizsei 473, 474 helyrajzi 
számú terület kivett közpark jellegét a jövőben erősíti és ennek érdekében beruházásokat 
eszközöl. 
 

7. Felek kapcsolattartói:  
 
Támogatott részéről:  
 
 
Név: Basky András polgármester  
Cím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  



 
Támogató részéről:  
 
Név: Kocsis András  
Cím: 6050 Lajosmizse, Attila utca 3. A ép. I. em. 8 ajtó 
 
 

8. Jelen megállapodás hatályba lépésének napja: mindkét fél érvényes aláírásának napja.  
 

9. A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat 
postázási helye – a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig – a jelen szerződésben 
rögzített székhely, illetve lakóhely.  

 

10. A felek között kialakult jogvitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni. Ennek hiányában a 
Kecskeméti Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességet kötik ki.  
 
 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Lajosmizse, 2020. október ….. 

 

 …………………………………………………..   …………………………………………………… 

  Kocsis András     Lajosmizse Város Önkormányzata 

         képviseletében eljár:  
         Basky András 
         polgármester 

 

 


