ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésére
Tárgy:
Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

PART-OLDALAK
Kulturális
támogatásának módosítása
Horváth Zsolt polgármester
Ráthgéberné Laposa Tünde
polgármesteri referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság
DFV/455-10/2021.

Egylet

Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-ai ülésén a
73/2021.(IX.30.) KT határozatában úgy döntött, hogy a PART-OLDALAK Kulturális Egylet 2021.
augusztus 23 –án kelt és benyújtott kérelmét támogatva, a 2021. október 01-2022. március 31. közötti
időszakra vonatkozóan az Egylet létszámbővítéséhez havi 450 ezer Ft, összesen 2.700.000 Ft
bérköltség fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére.
2021. november 15-e napján dr. András Ferenc elnök az előző testületi döntés módosítása iránti
kérelmet nyújtott be.
Kérelmét írásban és szóban azzal indokolta, hogy a fejlesztések megvalósításához több szakembert
(informatikai, tartalomfejlesztői és médiaszakember) foglakoztatnak, akik megbízási szerződés
keretében biztosítják a feladatellátást.
A szükséges szoftverek bérlését, engedélyezési eljárások díját, valamint a megbízási díjakat a
73/2021.(IX.30.) KT határozatban szereplő támogatásból fedezi, kéri, hogy Dunaföldvár Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-ai testületi ülésen megszavazott
támogatást működési támogatásként nyújtsa az Egylet részére.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Dunaföldvár, 2021. november 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a 73/2021.(IX.30.) KT határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a PART-OLDALAK Kulturális Egylet részére a 2021. október 1.-2022.
március 31. közötti időszakra 450 000.- Ft/hó vissza nem térítendő működési támogatást
állapít meg. Az összesen 2 700 000.- Ft vissza nem térítendő működési támogatás egy
összegben kerül kifizetés a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére. Az Egylet a
2021. október 1.-2021. december 31. közötti időszakra járó támogatást 2021. december 31.
napjáig köteles felhasználni és azzal 2022. január 31. napjáig elszámolni. Az Egylet a 2022.
január 1.-2022. március 31. közötti időszakra járó támogatást 2022. március 31. napjáig
köteles felhasználni és azzal a felhasználást követően, de legkésőbb 2023. január 31. napjáig
köteles elszámolni.”
2. az 1. pont kivételével a 73/2021.(IX.30.) KT határozat egyebekben változatlan marad.
Határidő:
2021. december 15.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Erről értesül:
1. Kérelmező
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Köznevelési és közművelődési ügyintéző

