
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. december 14-ei ülésére  

 

 

Tárgy:       Holler UNFC kérelme visszatérítendő 

       támogatás elengedése iránt 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett köznevelési, 

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:  Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-

 Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság;  

 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2133-3/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a 128/2018.(VIII.09.) KT határozattal bruttó 7.200.000 Ft visszatérítendő fejlesztési 

célú támogatásban részesítette a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Clubot ( a továbbiakban: 

Egyesület) 2 db 18 fős autóbusz vásárlásához. A támogatás visszafizetésének határidejeként 

2019. június 30. napja került meghatározásra. 

 

A Képviselő-testület a 144/2019.(IX.25.) KT határozattal a támogatás visszafizetésének 

határidejét 2020.03.31. napjára módosította. 

 

A 16/2020.(IV.07.) PM határozat a támogatás visszafizetésének határidejét 2020.12.31. 

napjában határozta meg. 

 

A 88/2020.(VII.07.) KT határozat  az alábbiak szerint rendelkezett: 

 

„1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási- 

Kulturális- Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság 42/2020.(VI.22.) 

határozatában foglaltakat, mely szerint a Holler UNFC működési költségeinek támogatására  

benyújtott összesen 16,2 millió Ft támogatás iránti kérelmeit elutasítja.  

2./ A Holler UNFC-nek a 128/2018.(VIII.09.) KT határozat /melyet módosított a 

144/2019.(IX.25 KT és 16/2020.(IV.07.) PM határozat/ alapján a 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 

(továbbiakban: ÖR) 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. szeptember 01. napjáig igazolja, hogy  az egyesület 

ellenőrző szervében (Felügyelő Bizottság)  megteremti Kiss Lajos Csaba képviselő 

önkormányzati  képviseletét,  

  a Holler UNFC-nek a támogatási összegről, amelyet autóbusz  vásárlásra kapott az 

ÖR szerint elszámolási kötelezettsége van,  

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

elszámol.  

 



A 128/2018.(VIII.09.) KT határozatban megállapított 7,2 millió Ft-ból fennmaradó 3 millió Ft 

visszafizetési határideje: 2020.12.31.” 

 

A Képviselő-testület a 153/2020.(X.27.) KT határozatában az 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 128/2018.(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.” 

 

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. 

 

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.  

 

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 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és 

hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével a 97/2020.(XII.15.) PM 

határozatban úgy döntött, hogy a  

1. a Holler UNFC részére a 153/2020.(X.27.) KT határozattal módosított, a 

88/2020.(VII.07.) KT határozattal megállapított 3 millió Ft visszatérítendő támogatás 

visszafizetésének határidejét  

2021. december 31-re módosítja, a visszafizetéstől nem tekint el. 

2. a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés 

megtételére. 

 

Holler Ferenc elnök 2021. november 25. napján ismét kérelmet nyújtott be a korábban 

megállapított 3 millió Ft visszatérítendő támogatás elengedése iránt. Kérelmét azzal indokolta, 

hogy a korábban már elkezdett, a sportpályát érintő 2 nagy projekt, a Led fénnyel működő 

pályavilágítás és a munkagépek által tönkretett fő közlekedési útvonal helyreállítása is 

megtörtént. A centerpálya megvalósítása TAO támogatásból és önerőből valósult meg. A 



közlekedési útvonal helyreállítása az Egyesület és a Dunaföldvár FC közös finanszírozása révén 

teljesült. 

A megvalósult projekteket figyelembe véve, melyek Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

vagyonát növelik, kéri Holler Ferenc elnök a fennálló 3 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatás elengedését. 

 

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.  

Az Egyesület eddig háromszor kérte az elszámolási határidő módosítását, ez alapján az 

elszámolási határidő módosítására nincs lehetőség. 

A benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 

az adott kölcsönök visszatérülése című előirányzata tartalmazza a 88/2020.(VII.07.) KT 

határozattal megállapított 3 000.000 Ft visszatérítendő támogatás összegét.  

A támogatás visszafizetésének elengedésével a 2021. évi költségvetésben a bevétel-elmaradást 

pótolni szükséges, amelynek a fedezetét a 2021. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. 

 

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

  

Dunaföldvár, 2021. december 3. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club részére a 153/2020.(X.27.) KT határozattal 

módosított, a 88/2020.(VII.07.) KT határozattal megállapított 3 millió Ft visszatérítendő 

támogatást vissza nem térítendő támogatássá módosítja. 

2. a vissza nem térítendő támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31. 

3. az 1. pontban meghatározottban foglaltakra tekintettel a 2021. évi költségvetésben 

keletkezett 3 000 000.- Ft bevétel-elmaradás pótlását a 2021. évi költségvetés általános 

tartaléka biztosítja. 

4. felhatalmazza a polgármester a megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő:  Holler UNFC értesítésére: 2021.12.17.   

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

Értesül: 

1. Holler UNFC 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. köznevelési, közművelődési ügyintéző 


















