
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. december 13-ai soros ülésére 

 

 

Tárgy:       PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

       ismételt költségkalkulációja  

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/3763-4/2022. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2022. november 22-ei Oktatási,- Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport 

Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésein a bizottsági tagok kérték, hogy a decemberi 

testületi ülésre kerüljön átdolgozásra a 2023. évi helyi újság előállításának és terjesztésének 

finanszírozása az alábbi szempontok alapján: 

 

 a Part-Oldalak havilap címlapja színes, a többi lap fekete-fehér formátumú, 

 minden 2. szám papíralapú, a köztes számok elektronikus megjelentetése, 

 a lakosság igényének felmérése, ki milyen formában kérné és olvasná szívesen az 

újságot, így csökkentve a nyomtatott példányszámot. 

 

A fentiek figyelembe vételével a PART-OLDALAK Kulturális Egylet elnöke, dr. András 

Ferenc ismételten benyújtott egy költségkalkulációt, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  

Szóban elmondta, hogy nem szeretne az újság külső megjelenésén változtatni, mert az 

visszalépést jelentene. Ezért inkább megjelenő lapszámok csökkentését, illetve kiszórás helyett 

újságpontok létrehozását javasolja.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el! 

 

Dunaföldvár, 2022. december 2. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1) a PART-OLDALAK Kulturális Egylet (képviseli: dr. András Ferenc, 7020 Dunaföldvár, 

Templom utca 39., adószám: 18858853-2-17) részére a 2023-as évben 12 lapszám 

megírására és a háztartásokba történő ingyenes terjesztésére (1500 példány/hó) 6.186.000 

Ft (515.500 Ft/hó) vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a 2023. évi 

költségvetés terhére. 

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

kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(XI.31.) önkormányzati rendeletre 

hivatkozva a támogatási összegről megállapodást kell kötni és a támogatási összeggel el 

kell számolni. 

3) az 1. pont szerinti működési támogatás összegének előirányzatát a 2023. évi 

költségvetésben biztosítani szükséges. 

4) felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 

szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  PART-OLDALAK Kulturális Egylet értesítésére: azonnal 

  a megállapodás megkötésére: 2022. 12. 19. 

  a támogatási összeg átutalására: 2023. 01. 17. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül: 

1. PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

2. Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 




