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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 98/2020. (VII:07.) KT
határozat értelmében 6.500.000 Ft visszatérítendő támogatást kapott egy pályázatban történő részvétel
biztosítására.
A pályázat megvalósítása folyamatban van, a honlap készül, de az Egyesület tájékoztatása szerint nem
készül el az eredeti döntésben meghatározott határidőn belül.
A támogatás visszafizetésének határideje: 2020. december 31.
Az egyesület pályázatát készítő Kiss Lajos Csaba 2020. november 30-án azzal a kéréssel fordult
Dunaföldvár Város Polgármesteréhez, hogy a 98/2020. (VII:07.) KT határozatban meghatározott
visszafizetési határidőt 2021.04.30-ra módosítani szíveskedjen.
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 6.§
(1) bekezdése szerint a támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja, az elszámolási határidő
vagy a visszafizetési határidő vonatkozásában három alkalommal kerülhet sor a támogatott elszámolási
vagy visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére, vagy hivatalból.
A Rendelet 6.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti módosításról – a (3) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – feltéve, hogy ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az elbíráló dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Dunaföldvár, 2020. december 1.

Horváth Zsolt
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 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 hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a 98/2020. (VII.07.) KT határozat 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja: „A támogatás
visszafizetésének határideje: 2021.04.30.”
2. a 98/2020. (VII:07.) KT határozat változással nem érintett része továbbra is hatályban marad.
Határidő:
Felelős:

a Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület értesítésére: 2020.12.31.
Horváth Zsolt - polgármester

