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Civil szervezetek kérelme 2021. évi
működési célú támogatás elszámolási
határidejének meghosszabbítására
Horváth Zsolt polgármester
Princzné Borbély Zsanett köznevelési- és
közművelődési ügyintéző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-,
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
DFV/486-4/2022.

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 2021. évi működési célú támogatásokkal minden támogatott civil szervezetet elszámolási
kötelezettség terheli.
Az elszámolás benyújtásának határideje a Rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében 2022.01.31.
A 2021. évi pandémiás helyzet és a rendezvényeket érintő korlátozásokra hivatkozva az alábbi
civil szervezetek nyújtottak be kérelmet a 2021. évi működési célú támogatások elszámolási
határidejének meghosszabbítása iránt:
 Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület (támogatásával részben elszámolt, kéri
20.000 Ft átvitelét a 2022. évre, 2. alkalommal kéri az elszámolási határidő
hosszabbítását.)
 Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (támogatásával részben elszámolt, kéri
250.000 Ft+ 200.000 Ft átvitelét a 2022. évre, 2. alkalommal kéri az elszámolási határidő
hosszabbítását)
 Fiatalság-Jövő Alapítvány (kéri 174.636 Ft átvitelét a 2022.évre.)
Az érintett civil szervezetek kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Dunaföldvár, 2022. február 16.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1.
engedélyezi
a)
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület (székhely: 7020
Dunaföldvár, Pentelei u. 26. ; adószám: 18859823-1-17)
b)
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (székhely: 7020
Dunaföldvár, Mednyánszky u. 13. ; adószám: 18143788-1-17)
c.
Fiatalság-Jövő Alapítvány (székhely: 7020 Dunaföldvár,
Munkácsy u. 6. ; adószám: 18852723-1-17)

2.

civil szervezetek részére a 2021. évre nyújtott működési célú támogatások 2022. évben
történő felhasználását azzal a feltétellel, hogy a támogatások felhasználásáról legkésőbb
2023. január 31. napjáig történjen meg az elszámolás.
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására, a szükséges
nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés megtételére.

Határidő:

Civil szervezetek értesítésére: 2022.03.11.
Civil szervezetek elszámolására: 2023.01.31.
Horváth Zsolt - polgármester

Felelős:
Erről értesül:
1. Civil szervezetek
2. Pénzügyi- és Adóiroda
3. Köznevelési-és közművelődési ügyintéző

