
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy:       Civil szervezetek kérelme 2020. évi  

       működési célú támogatás elszámolási  

       határidejének meghosszabbítására  

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lóki-Sánta Renáta köznevelési-és 

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

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

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:       DFV/168-1/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A civil szervezetek támogatásáról az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat 

által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.  

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében 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 2020. évi működési célú támogatásokkal minden támogatott civil szervezetet elszámolási 

kötelezettség terheli. 

Az elszámolás benyújtásának határideje a Rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében 2021.01.31.  

 

A 2020. évi pandémiás helyzet és a rendezvényeket érintő korlátozások miatt az alábbi civil szervezetek 

nyújtottak be kérelmet a 2020. évi működési célú támogatások elszámolási határidejének 

meghosszabbítása iránt:  

 „Aztakeservit” Értékőr Egyesület 

 Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület 

 Dunaföldvári Annamatia Egyesület 

 Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület 

 Löfan Mazsorett Csoport  

 

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

 

Dunaföldvár, 2021. február 3.  

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) 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 

engedélyezi az alábbiakban felsorolt civil szervezetek részére a 2020. évre nyújtott működési célú 

támogatások felhasználásáról legkésőbb 2022.01.31. napjáig számoljanak el: 

 

1. „Aztakeservit” Értékőr Egyesület 

2. Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület 

3. Dunaföldvári Annamatia Egyesület 

4. Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület 

5. Löfan Mazsorett Csoport  

 

Határidő:  Civil szervezetek értesítésére: 2021.02.28. 

   Civil szervezetek elszámolására: 2022.01.31. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Civil szervezetek 

2. Pénzügyi- és Adóiroda 

3. köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

 

 














