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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022. március 23. napján Csányi Gergő a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület elnöke kérelmet 

nyújtott be a Képviselő-testület felé, melyben az Egyesület használatában álló Csónakház felújításához 

kérnek önkormányzati támogatást. Kérelmében az áll, hogy az Egyesület a Magyar Kajak - Kenu 

Szövetségen keresztül sikeres pályázata eredményeként 40 millió forintos állami támogatásban 

részesült, mely támogatás kizárólag ingatlanfejlesztésre fordítható.  

Ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Dunaföldvár, Mély út 14. szám (170/6 hrsz.) alatti 

ingatlan teljes körű felújítása a közeljövőben megvalósuljon, az elnyert 40 millió Forintos támogatáshoz 

további pénzforrás szükséges.  

Csányi Gergő elnök a projekt megvalósításához Dunaföldvár Város Önkormányzatától 19.750.000 Ft 

támogatást kér a minimális árfolyam ingadozás figyelembe vételével. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület között 2021. december 

17. napján haszonkölcsön szerződés jött létre az ingatlan használatára vonatkozóan 2022. január 1-től 

15 éves időtartamra. 

 

A Csónakház felújítása eredményeképpen az Egyesület tovább folytathatná a már korábban megkezdett, 

egyre sikeresebb és eredményesebb sporttevékenységét, a pihenési, kikapcsolódási lehetőségek 

bővítését és infrastruktúrájának más szervezetek részére történő biztosítását a közösségi tér 

kialakításával. 

 

A Dunaföldvári Kajak- Kenu Egyesületet Sziklenka László Albu Györggyel 2006-ban hozta létre. 

Elsőként teremtették meg a kisvárosban a fiatalok számára ezt a sportolási lehetőséget. Kezdetben 16 

fővel, majd a későbbiekben már 30 fővel működött. A Sárkányhajó Klubbot szinte elsőként hozták létre 

az országban. A csapat legnagyobb elért sikere a 2009-es Európa Bajnoki cím és a 2013-as Világbajnoki 

cím megszerzése volt. 

Az Egyesület fontosnak tartja az ifjúság közében a sport mellett az egészséges életmód és a csapatmunka 

népszerűsítését. A nyári szünet ideje alatt táborokat szerveznek a gyerekek részére, az edzések egész 

évben folynak. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete év elején Az Év Tolna Megyei Civil 

Szervezete díjra jelölte, 2022. január 25-i ülésén pedig „Dunaföldvár Sportjárt” kitüntetésben 

részesítette a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesületet sikeres szakmai tevékenysége, a gyermekekhez 

való példaértékű hozzáállása, a környezetünk megóvása érdekében végzett munkája elismeréseként. 

 



Az elnök által benyújtott kérelem mellékleteivel együtt, továbbá az önkormányzat és az egyesület között 

létrejött haszonkölcsön szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2022. március 25. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület (továbbiakban Egyesület) ingatlan felújítás iránt 

benyújtott kérelmét támogatja, a 2022. évi költségvetés civil szervezetek számára fenntartott 

tartalék keretből 1.342.000 Forint, az általános tartalék terhére 18.658.000 Forint, összesen 

20.000.000 Forint vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatásban részesíti. A támogatás  

2. az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31) önkormányzati rendelet alapján az 

1. pontban meghatározott összeget 2023. december 31. napjáig kell felhasználni. Az 

elszámolás részét képezi a kérelemben meghatározott beruházás vonatkozásában a műszaki 

átadás-átvételről készült jegyzőkönyv, amely tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát a 

balesetmentes és biztonságos használatról. 

3. felhatalmazza a polgármestert  

a. a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására. 

b. a haszonkölcsön szerződés 8. pontja szerinti megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Aljegyző 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. Pénzügyi – és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

5. Kérelmező 

 












































