
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2023. március 13-ai soron kívüli ülésére 

 

Tárgy:       A Dunaföldvári Football Club  

       támogatási kérelme  

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett köznevelési,

        közművelődési ügyintéző  

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/838-2/2023. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Football Club (a továbbiakban: egyesület) sikeres pályázatok útján az idei 

évben több beruházást tud és tervez megvalósítani a sportpályán.  

Az egyesület régóta szeretett volna már a szurkolók számára egy új lelátót építtetni a 2019-ben 

lebontásra került régi és balesetveszélyes faszerkezetes építmény helyére, amire a 2023-as 

évben a Magyar Labdarúgó Szövetség 8.614.580 Ft-os támogatásával lehetősége nyílik.  

 

Mráz Balázs, a Dunaföldvári Football Club elnöke 2023. március 7. napján levélben fordult a 

Tisztelt Képviselő-testület felé, melyben a lelátóalap elkészítéséhez kér Dunaföldvár Város 

Önkormányzatától 2 millió Ft anyagi támogatást, ugyanis a pályázat a terület előkészítési 

munkálataira nem terjed ki. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata, a Dunaföldvári Football Club és a Holler UNFC között 

2013. február 1-jén aláírt háromoldalú megállapodás 7. pontja értelmében az Önkormányzat 

kötelezettséget vállalt arra, hogy segíti a sportlétesítményt érintő fejlesztési elképzelések 

megvalósulását, melynek egyik eszköze a pályázatokon való részvétel támogatása. 

 

Mráz Balázs elnök kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

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

 

 

Dunaföldvár, 2023. március 9. 

 

 

        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 határozott, hogy 

1. támogatja a Dunaföldvári Football Club (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 75..; adószám: 

19232290-1-17) kérelmét. 

2. a dunaföldvári sportpályán (Dunaföldvár 1474/2 hrsz) a 300 fős lelátóalap 

megvalósításához a szükséges 2 000 000 Ft fejlesztési célú támogatást a 2023. évi 

költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

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

megvalósítása érdekében az államháztartáson kívüli források átvételéről és az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 

29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet szerint megállapodást köt a Dunaföldvári 

Football Clubbal. 

4. a 2. pont szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2023.december 31. 

5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a megállapodások aláírására. 

 

Határidő:  a megállapodás megkötésére és aláírására: 2023. március 31.  

 Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóiroda 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. Dunaföldvári Football Club (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 75..; adószám: 19232290-1-

17) 




