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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2023. február 27-ei soros ülésére 

 

 

Tárgy:       A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő 

       Egyesülete támogatási kérelme 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési, közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

       Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/68-35/2023. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) idén ünnepli 

fennállásának 47. évfordulóját. Sokan az 1976-os alapítás óta tagjai a 2014-ben egyesületté 

alakuló civil szervezetnek, mely mintegy 110 tagot számlál. Aktív résztvevői a városi 

nagyrendezvényeknek, a helyi közéletnek. Együttműködik számos civil szervezettel, többek 

között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári csoportjával, a Szent Rókus 

Borlovagrenddel, valamint a helyi nyugdíjasklubbal. 

 

Az Egyesület a 2022. évben 8 millió Ft-ot nyert sikeres pályázat útján a Bethlen Gábor 

Alapkezelőnél a Városi Civil Alapból, 3 millió Ft-ot ingatlan felújításra, 5 millió Ft-ot tárgyi 

eszközbeszerzésre. A támogatásból az önkormányzat tulajdonában lévő Tájházban szeretne egy 

új, gépekkel, eszközökkel felszerelt konyhát kialakítani. 

 

Lipták Tamás elnök a 2023. február 21-én benyújtott kérelmében a projekt megvalósításához 

kéri a Tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását.  

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § 

-a értelmében:  

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 

tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző 

vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 

szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
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fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

 

A benyújtott kérelem és a konyha fizikai kialakítására kapott árajánlat az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) 

bekezdés b) pontja alapján önkormányzati támogatásban az részesülhet, akinek javára az 

Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában 

felhalmozási vagy működési célú támogatást állapít meg. 
 

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

 

Dunaföldvár, 2023. február 22.  

 

     Horváth Zsolt  

               polgármester sk. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. támogatja a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete (7020 Dunaföldvár, 

Felső-Bölcske u. 18.; adószám: 18625048-1-17) kérelmét. 

2. a 7020 Dunaföldvár, Attila utca 19. szám alatti Tájházban a konyha megvalósításához 

a szükséges 3.894.342,- Ft forrást a 2023. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére 

biztosítja. 

3. az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel Dunaföldvár Város Önkormányzata a projekt 

megvalósítása érdekében háromoldalú megállapodás köt a Dunaföldvári Kertbarátok 

Városvédő Egyesülete (7020 Dunaföldvár, Felső-Bölcske u. 18.; adószám: 18625048-

1-17) és a General Global Kft. (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24., adószám: 

22677835-2-17) képviselőivel. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

Határidő:  a megállapodás megkötésére és aláírására: 2023. március 15.  

 Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóiroda 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete (7020 Dunaföldvár, Felső-Bölcske u. 

18.; adószám: 18625048-1-17)  

4. General Global Kft. (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24., adószám: 22677835-2-17) 






