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Tisztelt Képviselő-testületi tagok!
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 2. § (1)
bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendeletében határozza
meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási, vagy működési célú támogatás
nyújtható.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és az ÖR. a
képviselő-testület dönt az alapítványi forrás átadásáról
A civil szervetek számára fenntartott keret pályázati eljárása során azonban az alábbi
Alapítványok részéről is érkezett be támogatás iránti kérelem:
 A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány
 Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
 Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány
 Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány
Az ÖR. 3. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati támogatás pályázat, vagy kérelem alapján nyújtható
A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban az Önkormányzat érdekében végzett
tevékenység támogatására kell törekedni.
Az ÖR. 3.§ (2) bekezdése határozza meg az önkormányzati támogatás nyújtásának feltételeit az alábbiak
szerint:
Önkormányzati támogatásban az részesülhet
a) aki, vagy amely szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot, vagy írásbeli kérelmet
nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatol, vagy
b) akinek javára az Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeleti
előirányzatában felhalmozási vagy működési célú támogatást állapít meg.
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.
Az ÖR. 4. § (4)-(5) bekezdései értelmében:
Az a támogatott szervezet, amely a 2018. év novemberétől számított öt-öt éves időintervallumon belül
nem a rendeleti előírásoknak megfelelően terjeszti elő kérelmét, vagy a támogatási szerződésben
meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesíti:
a) az ötéves időintervallumon belüli első mulasztás esetén az előző évi támogatás legfeljebb 75 %-át

b) az ötéves időintervallumon belüli másodszori mulasztás esetén az előző évi támogatás legfeljebb 50
%-át kaphatja tárgyévben működési támogatásként.
(5) Nem adható támogatás annak a támogatást kérőnek, aki
a) a (4) bekezdésben meghatározott mulasztást az öt éves időintervallumon belül harmadszor követi el,
b) aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított 30 napon belül a támogatást nem fizette vissza,
vagy
c) akinek esetében a 30 napon belül a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem
vezetett eredményre.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § -a
értelmében:
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti
egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
A beérkezett pályázatok a Tisztelt Képviselő-testületi tagok szkennelt formában, e-mailban megkapták.
Az előterjesztés mellékletét képezi a 2021. évi kérelmeket összesítő táblázat, továbbá a 2020. évi
támogatási összegek elszámolásáról készített összesítő táblázat.
A 6/2021. (II.11.) számú PM határozat alapján a 2021. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása
során a civil szervezetek számára fenntartott keret tervezett összege: 31.499.997 Ft:
 a 48/2020. (XI.12.) PM döntés értelmében a 2021. évi civil keret terhére már 4.548.000 Ft
elköteleződés van a Part-Oldalak Kulturális Egylet irányába,
 valamint a 94/2020. (XII.15.) PM döntés értelmében 1.000.000 Ft elköteleződés van a
Római Katolikus Plébánia irányába a cserkészház tetőcseréjének felújítása tárgyában.
 a civil keret javasolt felosztását követően az alábbi összeg áll rendelkezésre az
alapítványok támogatására:
 A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány: 100.000 Ft
 Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány:
250.000 Ft
 Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány:
100.000 Ft
 Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány:
100.000 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
határozzon a 2021. évi alapítványi kérelmek támogatásáról.
Dunaföldvár, 2021. március 4.
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
1. a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére az alapítványi forrás átadását a melléklet
szerint határozza meg.
2. a megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
Határidő:
Felelős:

alapítványok értesítésére: 2021.03.31. megállapodások elkészítésére: 2021.04.30.
Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:
1. Pályázatot benyújtó civil szervezetek
2. Pénzügyi- és Adóiroda

Melléklet a /2021. (III.11.) PM. határozathoz
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati
rendelet alapján alapítványnak nyújtott támogatás
Sorszám
1
2
3
4

Szervezet neve
A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány
Összesen

2021. évben megállapított összeg
100 000 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
450 000 Ft

