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Tisztelt Képviselő-testület!
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület 2009. február 04. napján kelt levelében
működéséhez, valamint az általuk tervezett költséghatékonyabb és takarékosabb működéshez
szükséges átalakítások és korszerűsítések elvégzéséhez pénzbeli támogatást kér Felsőlajos Község
Önkormányzatától. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület erre irányuló kérelmét
az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Koller Dániel a Köztestület elnöke kérelmében felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a
tűzoltóság kötelező önkormányzati feladatot lát el, melynek működési feltételeit és feladatait egyrészt
a Köztestület Alapszabálya, másrészt az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és
feladatáról szóló 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet határozzák meg. A fenti jogszabályok
meghatározzák a tűzoltóság előírt működését, melyhez elengedhetetlen a működési területen lévő
önkormányzatok támogatása is.
A 2009. évi működéshez a Köztestület 400.000 Forint, a költséghatékonyabb és takarékosabb
működéshez szükséges átalakítások és korszerűsítések elvégzéséhez pedig további 200.000 forint
összegű támogatás nyújtását kéri Felsőlajos Község Önkormányzatától.
Fentiek figyelembe vételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé.
Felsőlajos, 2009. november 9.
Csordás László
polgármester

Határozat- tervezet
..../2009.(…) ÖH
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és
Műszaki Mentési Köztestület
támogatása
Határozat
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei
Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestületet __________________ Forint összegű
támogatásban részesíti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a soron következő 2009.
évi költségvetésről szóló rendelet e határozatnak megfelelő módosítását.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2009. november 30.

2

előterjesztés 1. melléklete
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előterjesztés 2. melléklete
Felsőlajos Község Önkormányzata
Ikt.sz.: I/121/3/2009.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
működési célú pénzügyi támogatás felhasználásáról
Szerződő felek:

egyrészről

Felsőlajos Község Önkormányzata (6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.)
Képviseli: Csordás László polgármester
KSH-szám: 15540306-841132103
a továbbiakban: Támogató

másrészről

Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület
Képviselője:
Név: Koller Dániel
Cím: 6050 Lajosmizse, Kossuth Lajos utca 130/a.
Tel.sz: 0630/68-79-876
a továbbiakban: Kedvezményezett

az alábbi szerződést kötik:

1./

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2009. évi költségvetésben elkülönített keret
terhére a Kedvezményezettnek támogatásként
_______________ Ft azaz
________________________ forintot ítélt oda.

2./

A támogatás összegét Felsőlajos Község Polgármesteri Hivatala (Felsőlajos, Iskola u.
12.) átutalja a Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.

Számlaszám: 65500147-11000695

Az átutalás rendje: 2009. december 15-ig – ______________ Ft
a.) A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzőszámmal, bankszámlával nem
rendelkező
pályázóknak
pénzügyi
lebonyolítót
(alapintézmény,
fenntartó,
érdekképviseleti szerv) kell igénybe venniük.
b.) Kedvezményezett az „Együttműködési megállapodás”-t pontosan kitöltve 2009. december
05-ig köteles visszaküldeni, ellenkező esetben a támogatásra való jogosultságát elveszíti.
c.) A felhasználás határideje 2009. december hó 31 nap.

3./

A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok
irányadók. Kedvezményezett köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a Támogató által
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felkért pénzügyi szakértő bármikor ellenőrizhesse, hogy a támogatási összeg
felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekről a bizonylatokat a
Kedvezményezett köteles a törvényességi előírásoknak megfelelően megőrizni.
4./

Kedvezményezett az összeg felhasználását követően a tárgyévet követő január 31-ig
köteles részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált összegről. Az
elszámolást számlamásolattal igazolják.

5./

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §-a szerint amennyiben a
támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, a támogatást fel kell
függeszteni. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra
használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a
támogató Felsőlajos Község Önkormányzata számlájára visszafizetendő.

6./

A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem
minősül üzleti titoknak az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

7./

Támogató
egyéb
költséghatékonyabb,
korszerűsítések.

megkötése:
Tűzoltóság
működtetése,
takarékosabb működéshez szükséges

fenntartása,
átalakítások,

Lajosmizse, 2009. november 30.
A támogató részéről:

…………………………….
polgármester
kötelezettségvállaló

……………………………….
kötelezettségvállalás ellenjegyzője
Kedvezményezett részéről:
………………………………..
Cím: 6050, Lajosmizse, Mizsei út 5.
Számlaszám: 65500147-11000695
E-mail cím: kollerdb@t-online.hu
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