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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2008. október 14-i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a Lajosmizsei Felnőtt Labdarúgás egyszeri támogatására  
 
Üsz:II/618/2/2008. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lajosmizsei Felnőtt Labdarúgó Csapat részt vesz a 2008-2009. évi felnőtt labdarúgás 
Megyei III. osztályú bajnokságában. A labdarúgó csapat tagjai között játszanak felsőlajosi 
lakosú fiatalok is. Tekintettel arra, hogy Felsőlajoson nincs lehetőség ilyen irányú 
sporttevékenységre, a csapat további eredményes működése érdekében javaslom, hogy a 
Városi Labdarúgó Club kérelmének megfelelően (1. sz. melléklet) az említett célra egy 
összegű és egyszeri támogatás kerüljön megállapításra A támogatás feltételeit a szervezettel 
kötött együttműködési megállapodás tartalmazza, mely az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képezi.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetet terjesztem a Képviselő-testülete elé: 
  
 

Határozati javaslat 
 
…/2008.(…)ÖH 
Lajosmizsei Felnőtt Labdarúgás egyszeri támogatása 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Lajosmizsei Felnőtt labdarúgó csapat működési célú kiadásaihoz egy összegű és 
egyszeri támogatást nyújt ……… Ft összegben.  

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
soron következő költségvetési rendelet módosításra e határozat 1 pontjában foglaltakat 
készítse elő. 

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodást aláírására. 

   Felelős: Képviselő-testület 
          Határidő: 2008. október 14. 
 
Felsőlajos, 2008. október 01. 
 
    
    Csordás László sk. 
      polgármester  
 
 
 



 
Előterjesztés 1.melléklete 

 
 

 



Előterjesztés 2.melléklete 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
Ikt. sz.: II/………../2008. 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
sport célú pénzügyi támogatás felhasználásáról 

 
Szerződő felek: 
 
egyrészről Felsőlajos Község Önkormányzata (6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.) 
 Képviseli: Csordás László polgármester 
 KSH-szám: 15540306-8411-321-03 
 a továbbiakban: Támogató 
 
másrészről Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club Felnőtt labdarúgás 
 
 Képviselője: Krasnyánszki András 
 Cím: 6050 Lajosmizse, Mizsei u. 4. Tel.sz.: 20/355-2001  
 a továbbiakban: Kedvezményezett 
 
az alábbi szerződést kötik: 
1./ Felsőlajos Község Önkormányzata a Kedvezményezettnek támogatásként ………. Ft, azaz 
      …………. forintot ítélt oda. 
 
2./ A támogatás összegét Felsőlajos Község Önkormányzata (Felsőlajos, Iskola u. 12.) átutalja 
     a Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára. 
 
 Számlaszám: 10402599-50504956-53511009 
 
 Az átutalás rendje:  2008. október 27.        …………. Ft 
 

a.)  Kedvezményezett az „Együttműködési megállapodást”-t pontosan kitöltve 2008. 
október 22-ig köteles visszaküldeni, ellenkező esetben a támogatásra való 
jogosultságát elveszíti. 

 
b.) A felhasználás határideje 2008. December hó 31 nap. 

 
3./ A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok irányadók. 

Kedvezményezett köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a Támogató által felkért 
pénzügyi szakértő bármikor ellenőrizhesse, hogy a támogatási összeg felhasználása a 
célnak megfelelően 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 a Támogató felé részletes pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált támogatási 
összegről. Az elszámolást számlamásolattal igazolják.  

 
 



- 2 - 
 
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 megismertetését vagy nyilvánosságra 
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 
7./ Támogató egyéb megkötése: 
 A Képviselő-testület határozatában megjelölt célra. 
 
Felsőlajos, 2008.  
 
 
A támogató részéről: 
 
   Csordás László 
     polgármester 
                                                                              kötelezettségvállaló 
 
 
 
 
Kedvezményezett részéről: Krasnyánszki András 
 


