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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A júliusi Képviselő-testületi ülés óta két kérelem érkezett be egyes dunaföldvári székhellyel 

rendelkező civil szervezetektől.  
 

Ezek a kérelmek összesítetésre kerültek és egy előterjesztés alatt kerül megtárgyalásra a 

következők szerint:  
 

A civil szervezetek által benyújtott kérelmek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

1/. A Dunaföldvári Református Egyházközség, egy helyben lakó, főállású lelkészt kíván 

Dunaföldváron alkalmazni.  

Megvalósítása érdekében 500.000 Ft vissza nem térítendő, működési célú támogatást kér 

Dunaföldvár Város Önkormányzatától. 

 

2./ A Dunaföldvári Posszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete 2020. év elején jött 

létre.  

Az egyesületi munka biztosításához, valamint az Önkormányzat által szervezett táboroztatás 

lebonyolításához evezőkre és mentőmellényekre van szükségük, melyet saját forrásból nem tudnak 

beszerezni. Ezen cél megvalósítása érdekében 498.750 Ft vissza nem térítendő, működési célú 

támogatást kér Dunaföldvár Város Önkormányzatától. 
 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket az államháztartáson 

kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

A civil szervezetek részére nyújtandó támogatás előirányzatát az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló a 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete tartalmazza. 
 

Mint az ismeretes a veszélyhelyzettel összefüggő kormánydöntések és egyéb intézkedések 

következtében hozzávetőlegesen 42 millió forint elvonásra került az Önkormányzat költségvetéséből. 

Ezen felül bevétel csökkenés is történt a vásári bevételek kiesése, bérleti díj elengedés, szponzori bevétel 

kimaradás miatt. A kiadások ezzel párhuzamosan nőttek, mert a védekezés teljes költségét az 

önkormányzat dologi kiadásaiból kell biztosítani. 
 

A civil szervezetek számára fenntartott keret a júliusi szociális bizottsági és képviselő-testületi döntés 

alapján teljesen felosztásra került.  

Mindezen indokok alapján nem javasolt a benyújtott kérelmek támogatása. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottsági javaslatoknak 

megfelelően előkészített határozati javaslatot fogadja el. 

D u n a f ö l d v á r, 2020. augusztus 27. 

 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Dunaföldvári Református Egyházközség működési célú támogatási kérelmét, illetve  

2. A Dunaföldvári Posszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesületének 

támogatási kérelmét, amely mentőmellények és evezőlapátok beszerzésére irányul – 

előirányzat hiányában nem támogatja.  

 

Határidő:  civil szervezetek értesítésére 2020.09.31. 
Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 










