
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. december 15-ei ülésére  

 

 

Tárgy:       Holler UNFC 153/2020.(X.27.) KT 

       határozatban foglaltak teljesítésével 

       kapcsolatos intézkedések 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Sulák Judit titkársági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1790-15/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2020.(X.27.) KT 

határozatában a Holler UNFC (továbbiakban: Egyesület) támogatásáról döntött az alábbiak 

szerint: 

 

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

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

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. december 31. 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 Holler UNFC elnöke, Holler Ferenc 2020. december 10-én kérelmet nyújtott be a 

153/2020.(X.27.) KT határozatban meghatározott 3 millió Forint visszafizetési kötelezettség 

elengedése ügyében.  

 

Indokként a következőt jelölte meg: „A Holler UNFC által elnyert, centerpálya világításának 

megvalósulását lehetővé tevő TAO pályázat, melynek jóváhagyó határozatát csatoljuk. A 

projekthez szükséges 12 694 811 Ft TAO támogatást a Hankook Tire Magyarország Kft. a 

2020. december havi adóelőlegéből biztosítja számunkra, melyre már a szükséges támogatási 

szerződéseket megkötöttük velük. Az ehhez hiányzó 5 440 633 Ft önerőből kérjük, hogy 1 835 



031 Ft értékben a tartozás elengedésével járuljanak hozzá. Az önrész előteremtését 

egyesületünk vállalja. 
Kérjük továbbá, hogy a szintén csatolt, és már pénzügyileg rendezett 1 164 969 Ft értékű 

anyagbeszerzési számlát vállalják át, szintén a visszafizetendő támogatás terhére. Ezek az 

anyagok a sporttelepen a már megkezdett fejlesztési munkák során a munkagépek által 

tönkretett fő közlekedési útvonal helyreállításához szükségesek. A munka elvégzéséhez az 

anyagköltségen felül felmerülő munkadíjat egyesületünk és a Dunaföldvári FC közösen állják.” 

 

A benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kiss Lajos Csaba képviselő Felügyelő Bizottsági tagságba történő bevonása megtörtént. A 

153/2020.(X.27.) KT határozatban meghatározott 4,2 millió Forintos támogatási összegről az 

Egyesület a KT döntésben meghatározottak szerint elszámolt. 

 

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

  

Dunaföldvár, 2020. december 14. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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 úgy döntött, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 29/2013. (XII.31.) Önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján a 

153/2020.(X.27.) KT határozattal módosított, a 88/2020.(VII.07.) KT határozattal megállapított 

3 millió Ft visszafizetésétől eltekint, így ezen összeg vissza nem térítendő támogatássá minősül 

át az alábbi feltétel betartása mellett:  

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

 

Határidő:  Holler UNFC értesítésére: 2020.12.18. 

  A megállapodás megkötésére: 2020.12.23. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 
 














