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Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében eljáró Polgármester a 4/2020. 

(IV.07.) PM határozatban 3.000.000 Ft visszatérítendő támogatás odaítéléséről döntött a Dunaföldvári 

Sporthorgászok Egyesülete (székhely:7020 Dunaföldvár, Duna utca 2. adószám: 19953717-1-17, 

képviseli: Kiss Lajos Csaba elnök) részére.  

 

A támogatás visszafizetésének eredeti határideje: 2021. március 31. 

 

Az egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult Dunaföldvár Város Polgármesteréhez, hogy kérje a 

visszafizetési határidő módosítását 2021.október 30. napjára, tekintettel arra, hogy a jelenleg fennálló 

veszélyhelyzet a bevételeik csökkenését eredményezte.  

 

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. 

 

A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete első alkalommal kéri a visszafizetési határidő módosítását.  

 

 

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

 

Dunaföldvár, 2021. április 22 

 

 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               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, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, 

hogy  

1. a 4/2020. (IV.07.) PM határozatot az alábbiak szerint módosítja: „A támogatás visszafizetési 

határideje: 2021.10.30.” 

2. a határozat módosítással nem érintett része továbbra is hatályban marad.  

3. a polgármester jogosult 1. pont alapján a megállapodás módosításának aláírására. 

 

 

Határidő:  Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének értesítésére: 2021.05.15. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete 

2. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 



 

DUNAFÖLDVÁRI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE 
7020 Dunaföldvár Duna u. 2. 06 75 343 239 

www.soltikisduna.hu 

 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

Képviselő Testülete Részére 

 

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 

 

Tisztelt Képviselő Testület 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Horgászegyesületünk az elmúlt 10 évben jelentős fejlődést élt meg! 
 
Az Önkormányzat nagylelkű támogatásának a segítségével sikerült felépítenünk egy új épületet, mely szálláshely 
és konyha funkciókkal bír! 
 
A 3 millió Ft-os visszatérítendő támogatásunk visszafizetési határideje március 31-el lejár! 
Az elmúlt COVID-os időszak megnehezíti a mi munkánkat és bevételeink is csökkennek! 
Tisztelttel kérem polgármester urat és a képviselő testületet, hogy a fizetési határidőt október 30-ra módosítani 
szíveskedjenek! 
 
 
 
Köszönettel várom támogató válaszát magam és 1000 horgásztársam nevében! 

 

 

Dunaföldvár, 2021. 03. 30. 

 

 

 

     Müller Attila 

     DSHE Alelnöke 

 

http://www.soltikisduna.hu/

