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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2010. november 17- i ülésére 
 

Tárgy: Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity 
magyarországi szervezetével  
 
Üsz: I/1497/6/ 2010. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 

Az Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity magyarországi szervezete lakhatási 
programot kívánt indítani Lajosmizsén alacsony jövedelmű családok lakáskörülményeinek javítása 
érdekében.  A program sikeres megvalósításának alapvető feltétele volt az érintett település 
önkormányzatának együttműködése, és támogatása. A programot támogatva az önkormányzat 
2010. januárjában 5/2010. (I.20.) határozatában foglaltak szerint megállapodást kötött a két 
szervezettel.  
Az Autonómia Alapítvány 2010. augusztus 24. napján kelt levelében arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a programba a többszöri határidő módosítás ellenére sem sikerült 
megfelelő számú belépni kívánó személyt találni.  
Mindezek alapján az Alapítvány kérte az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel 
történő felbontását.  

A megállapodás kimondja:  

„a megállapodás megszűnik, ha…….. a felek a megállapodást írásban közös megegyezéssel 
megszüntetik”  
 
Az eltelt időszak alatt a megállapodásban vállalt kötelezettségeket - fentiek okán - az 
önkormányzatnak nem kellett teljesíteni, az abban foglaltak nem kerültek megvalósításra, így a 
megállapodás felbontására lehetőség van.  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé:  
 
    /2010. (…) ÖH 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a 
Habitat for Humanity magyarországi szervezetével  

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2010. (I.20.) határozatában 

foglaltak szerint - az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity 
magyarországi szervezetével - kötött megállapodást a megállapodás kötés napjára 
visszamenőleges hatállyal felbontja.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás felbontásáról rendelkező okirat aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010.november 17. 

  
Lajosmizse 2010. november 2. 

     Dr. Adonyi Lajos sk. 
alpolgármester 


