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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 12-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a TOP-7.1.1-16-H-113-4 azonosító számú ,,Civil 

szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra fejlesztése” című pályázat kapcsán 
 
Ikt. szám: LMKOH/8413-2/2019. 
   
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A ,,Legyetek Jók Ha Tudtok” Alapítvány (székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-
106.  adószám: 18361850-1-03 képviseli: Józsáné Dr. Kiss Irén kuratóriumi elnök) az 
előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez. 
 
Ezen kérelemben előadta, hogy az alapítvány pályázatot nyújtott be  a 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. szám alatti ingatlan udvarán kialakított Idősek Parkja további fejlesztésére.  
Ezen megvalósítási tervek között szerepel többek között a többcélű szabadidős felületek 
felújítása, töredezett burkolat felújítása térkővel, telített fa kerítéselemek elhelyezése, 
rózsalugas telepítése, padok felújítása valamint kerti tó kialakítása.  
 
Mindezen fejlesztés megvalósítása érdekében pályázat benyújtására került sor a TOP-7.1.1-16-
H-113-4 azonosító számmal ,,Civil szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra fejlesztése” 
címmel rendelkező pályázatra. 
 
Tekintettel azonban arra, hogy a fejlesztésre kerülő ingatlan Lajosmizse Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi, ezáltal nincs a támogatást igénylő 
tulajdonában, így ennek a jogi helyzetnek a szabályozása szükséges. 
 
Tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárulunk a támogatási kérelemben szereplő 
projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
Szükséges továbbá az igénylőnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló használathoz való 
jogcímet igazoló szerződéssel (pl. bérleti, vagyonkezelési) rendelkeznie. Ezen szerződésben 
rendezni szükséges az érintett ingatlan használatának módját és terjedelmét is, tekintettel arra, 
hogy nevezett ingatlan a 2019. 02.14. napján kelt Térítésmentes használatba adásról szóló 
megállapodás alapján jelenleg ingyenesen Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének használatában van. Ennek megfelelően egy 
háromoldalú szerződés kötése vált indokolttá. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. §-a alapján a 
helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A helyi önkormányzat 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által 
fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok 
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész. 
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Ezen fejlesztés fontos célja, hogy a város lakossága által mindenki által elérhető Idősek Parkját 
a város többi fejlődő területeihez hasonló módon igényes és a mai kornak megfelelő színvonalú 
közösségi térré fejleszthessük. 
 
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megvalósítás érdekében a 
tulajdosi hozzájárulást megadni szíveskedjen. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
            
 
 
 

Határozat-tervezet 
.../2019. (...) ÖH 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a TOP-7.1.1-16-H-113-4 azonosító számú ,,Civil 
szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra fejlesztése” című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

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

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti ingatlanon a TOP-7.1.1-16-H-
113-4 azonosító számú ,,Civil szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat tekintetében a támogatási kérelemben szereplő projekt 
megvalósításához, a tulajdonosi nyilatkozatot megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatási 
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi 
aktiválásához hozzájárul, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelen határozat 1.) és 2.) pontjában foglaltak megvalósításához 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges szerződést előkészítse, aláírja. 
 
Határidő: 2019. július 12. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 

Lajosmizse, 2019. július 10. 
 
 
                                      Basky András s.k. 
                    polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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