
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére  

 

Tárgy:   PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

bérköltség fedezetének támogatása iránti 

kérelme 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Ráthgéberné Laposa Tünde 

       polgármesteri referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-  

       Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/455-5/2021. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület feladat-és hatáskörében lejárva 

Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők véleményének kikérésével a 26/2021.(II.11.) PM 

határozattal elfogadta a Part-Oldalak Kulturális Egylet Dunaföldvár Város kommunikációjának 

fejlesztésére vonatkozó koncepcióját, valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges 

humánerőforrás és pénzügyi igényének bemutatását kérte. 

 

A PART-OLDALAK Kulturális Egylet 2021. május 24-én kérelmet nyújtott be Dunaföldvár Város 

kommunikációjának fejlesztésére.  

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 104/2021. (V. 25.) PM határozatában – a képviselők 

véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy a helyi TV szolgáltatás fejlesztésére 

4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.  

 

A fentiekben leírt fejlesztés megvalósításához szükséges a munkát végzők létszámának bővítése is, 

ezért a PART-OLDALAK Kulturális Egylet kéri az ezzel járó bérköltség fedezetének biztosítását 

Dunaföldvár Város Önkormányzatától. 

 

A 2021. évi költségvetés 14. melléklete szerint „Civil keret” kötelezettséggel terhelt. A támogatáshoz 

szükséges a fedezetet biztosítani szükséges. 

 

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.   

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15. 

 

 

 

                                                                                                                Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                   polgármester 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a PART-OLDALAK Kulturális Egylet létszámbővítéséhez a 2021. október 1. napjától a 

bérköltség fedezetét, havi bruttó 450.000,- Ft-ot, azaz négyszáz-ötvenezer forintot biztosítja 

a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

2. 2022. évben működési célú pénzadás jogcímén támogatást nyújt a PART-OLDALAK 

Kulturális Egylet részére, amelynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítani kívánja. 

3. az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) önkormányzati 

rendelet alapján a támogatási összegről, annak felhasználására megállapodást kell kötni és a 

támogatási összeggel önkormányzati rendelet szerint el kell számolni. 

4. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

 

Határidő:   2021. október 15. 

Felelős:   Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

 




