
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. október 27-ei ülésére  

 

 

Tárgy:       Holler UNFC 88/2020. (VII.07.) KT  

       határozatban foglaltak teljesítésével  

       kapcsolatos intézkedések 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lóki-Sánta Renáta köznevelési-  

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

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

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság;  

       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; 

       Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:       DFV/1790-6/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2020. (VII.07.) KT határozatában a 

Holler UNFC (továbbiakban: Egyesület) támogatásáról döntött az alábbiak szerint: 

 

„A Holler UNFC-nek a 128/2019.(VIII.09.) KT határozat alapján  jelenleg is fennálló 7,2 millió Ft-os 

visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzat felé. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2013. (XII.31.) Önkormányzati 

rendeletben kapott felhatalmazás alapján 4,2 millió Ft visszafizetésétől eltekint (így ezen összeg vissza 

nem térítendő támogatássá minősül át) az alábbi feltételek betartása mellett:  

 a Holler UNFC 2020. szeptember 01. napjáig igazolja, hogy az egyesület ellenőrző szervében 

(Felügyelő Bizottság) megteremti Kiss Lajos Csaba képviselő önkormányzati képviseletét, 

 a Holler UNFC a támogatási összeget kizárólag a kézilabda szakosztálya működtetésére 

fordítja, 

 a vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 2021. január 31-ig elszámol. 

A fennmaradó 3 millió Ft visszafizetési határideje: 2020.12.31. „ 

 

A döntést 2020.07.20-án postai úton vette át az Egyesület. 2020. szeptember 24-én ismételten 

megküldésre került a döntés, illetve egy felszólító levél is arra vonatkozóan, hogy Kiss Lajos 

Csaba képviselő-testületi tag helyét teremtse meg az egyesület Felügyelő Bizottságában. 

 

Ez a mai napig nem valósult meg.  

 

A Holler UNFC elnöke választ nem küldött a megkeresésre és nem együttműködő, ezáltal a 

88/2020. (VII.07.) KT határozatban megfogalmazott feltételt nem teljesítette.  Javasolom a 

88/2020. (VII.07.) KT határozat hatályon kívül helyezését, valamint a 128/2019. (VIII.09.) KT 

határozatban foglalt visszafizetési kötelezettség fenntartását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

  

Dunaföldvár, 2020. október 07. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 128/2018. (VIII.09) KT határozat utolsó pontját az alábbiak szerint módosítja: A 

visszatérítendő támogatásként nyújtott fejlesztési célú támogatás (7.200.000 FT) visszafizetési 

határideje: 2020.12.31.  

2. a 88/2020. (VII.07.) KT határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  Holler UNFC értesítésére: 2020.11.15. 

  visszafizetésre: 2020.12.31. 
Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 
 


