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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Dunaföldvári 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat, - mely a Cserkészet a Holnap Gyermekeiért 

Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) keretein belül tevékenykedik - a csatolt melléklet 

szerinti kérelmet nyújtotta be Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.  

Kérelmükben a közösségi ház tetőfelújítására gyűjtenek, melyhez összesen 5.000.000 Ft 

támogatásra van szükségük.  

 

Arra kérik Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 2.000.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítse az egyesületet a cél elérése érdekében.  

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (XI.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) d) pontja 

értelmében vissza nem térítendő támogatás tárgyév január 31. után csak az esetlegesen 

rendelkezésre álló civil tartalék keret terhére nyújtható.  

 

Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek számára fenntartott keret már kimerült, illetve 

2020.11.03-án Magyarország Kormánya ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki 

Magyarországon, - mely ismételten növelheti a kiadásainkat – nem javaslom az Egyesület 

támogatását.  

 

Dunaföldvár, 2020. november 10. 

 

 

 

       Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

  



 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat-és hatáskörébe eljárva - a képviselők véleményének 

figyelembevételével - úgy döntött, hogy a Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület 

tetőcsere iránt benyújtott támogatási kérelmét a civil szervezetek számára fenntartott keret 

kimerülése miatt nem támogatja.  
 

 
Határidő:  Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület értesítésére: 2020.12.15. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

 










