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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2019. évben a civil támogatásra a megadott határidőig összesen 20 szervezet adta be 
pályázatát. Összesen 3.442.500,- Ft-ra érkezett igény. A beérkezett pályázatokat a Civil 
Tanács véleményezte, a keret felosztására javaslataikat az alábbi szempontok 
figyelembevételével tették meg:  

- A pályázó szervezet jogosult-e támogatás igénylésre és a pályázatban foglaltak 
megfelelnek- a pályázati kiírásnak. 

- A pályázó teljesítette-e a 2018. évi civil keretből nyújtott támogatásra vonatkozó 
szerződésben vállalt kötelezettségét.  

- A pályázó megfelelően elszámolt-e el az előző évben kapott támogatással.  
- Pályázó csatolta-e a pályázati adatlap kötelező mellékleteit. 

 
Sajnálatos módon a 20 db civil szervezetből csupán 8 egyesület felel meg a pályázati 
feltételeknek, ugyanis 12 egyesület nem mellékelte a támogatási kérelemhez kötelezően 
csatolandó közgyűlési határozatot arról, hogy megismerték a pályázat tartalmát és 
támogatják annak benyújtását a civil keretre történő támogatás igényléshez. 
 
A fentiek ismeretében a pályázati feltételeknek megfelelt 8 szervezeteknek a támogatási 
igényét javaslom tárgyalni, illetve kezdeményezem a pályázati felhívás ismételt kiírását 
az alábbiak szerint: 

- a pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18., 
- a kötelezően csatolandó mellékletek: A civil szervezet közgyűlésének vagy 

(amennyiben működik) elnökségének határozata a pályázat tartalmának és 
benyújtásának jóváhagyásáról, 

- az a civil szervezet, mely jelen döntéssel támogatásban részesül, nem nyújthat be 
a második körben meghirdetett felhívásra pályázatot, 

- a támogatás kizárólag működési célra igénylehető, felhalmozási és anyagi jellegű 
kiadásokra nem. 
 

Mivel a Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett helyi felhívások második 
határszakaszára benyújtott pályázatok esetében a Helyi Bíráló Bizottság döntése 2019. 
március 20-án várható, ezért javaslom, hogy a Dombóvári Magyar Izraeli Baráti 
Társaság Egyesület és az „Életet az Éveknek” Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
feltételesen döntsön a Képviselő-testület: ha a HACS forrásra benyújtott pályázata nem 
részesül támogatásban, abban az esetben köt támogatási szerződést az önkormányzat a 
civil szervezettel. A márciusi rendes ülésen a fentiek függvényében lehet ismét dönteni 
a fennmaradó támogatási keret felosztásáról. 
 

Határozati javaslat 
a 2019. évi civil keret részleges felosztásáról és újabb pályázati felhívás kiírásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi civil 
támogatási keretet első körben az alábbiak szerint osztja fel: 

 
 



 
 Civil szervezet 

megnevezése 
Program 2019-ben 

igényelt 
támogatás 

2019-ben 
javasolt 

támogatás 
1. Dombóvári Zenész 

Egyesület 
XV. Harmónia Unió 
Regionális Fúvószenekari 
Találkozó 

130.000 Ft 130.000 Ft 

2. Dombóvári Magyar-
Izraeli Baráti Társaság 
Egyesület 

Holocaust megemlékezés 200.000 Ft 100.000 Ft 
Izraeli hetek 
megrendezése 

200.000 Ft 

3. 
 

Magyarországi Német 
Nemzetiségűek 
Egyesülete Dombóvár 

Sváb Népviseleti 
babakiállítás 

80.000 Ft 280.000 Ft 

Svábok kitelepítéséről 
emlékmű és 
megemlékezés május 26-
án Ó-Dombóvár 
állomáson 

140.000 Ft 

Kapcsolatépítés 40.000 Ft 
Német táncház 20.000 Ft 

4. 
 

Dombóvári ILCO 
Egyesület 

Országos Sztómás 
találkozó 

30.000 Ft 80.000 Ft 

Karácsonyi ünnepség 50.000 Ft 
5. Viharmadár Önkéntes 

Mentő Egyesület 
Viharmadár Egyesületi 
nap 

200.000 Ft 160.000 Ft 

Éjszakai utcai szolgálat 110.000 Ft 
6. Dombóvári 

Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

Szenior tánc 50.000 Ft 120.000 Ft 
Egyesület fennállásának 
25. évfordulója 

50.000 Ft 

Kultúrcsoport éves 
szereplésének költsége 

20.0000 Ft 

7. Kapos-hegyháti 
Natúrpark Egyesület 

Tűzifa vásárlás 40.000 Ft 125.000 Ft 
Férfi wc felújítása 25.000 Ft 
Tűzifa tároló készítése 60.000 Ft 

8. "Életet az Éveknek" 
Alapítvány 

Alzheimer Café 
Dombóvár, avagy 
segítség a 
mindennapokban 

71.000 Ft 70.000 Ft 

Összesen:                       1.065.000 Ft 
 

2. A Képviselő-testület a 2019. évi civil keret fel nem osztott részéből való 
támogatás igénylésére ismételt pályázati felhívást ír ki az alábbi feltételekkel: 
 

- a pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18., 
- az a civil szervezet, mely már támogatásban részesült a 2019. évi civil 

keretből, nem nyújthat be újabb pályázatot, 



- a támogatás kizárólag működési költségekre igényelhető, felhalmozási 
vagy anyagi jellegű kiadásokra nem, 

- a pályázathoz csatolni kell a civil szervezet közgyűlésének vagy 
elnökségének határozatát a pályázat tartalmának és benyújtásának 
jóváhagyásáról. 

 
A pályázati felhívás további tartalma megegyezik a 20/2019. (I. 31.) Kt. 
határozattal jóváhagyott felhívással.  
 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesület és 
az „Életet az Éveknek” Alapítvány esetében kiköti, hogy támogatási szerződés 
abban az esetben köthető a két szervezettel, ha a Dombóvári HACS Egyesület 
által meghirdetett helyi felhívásra benyújtott pályázatuk nem részesül 
támogatásban. Amennyiben Dombóvári HACS Egyesülethez benyújtott 
pályázatuk pozitív elbírálásban részesül, abban az esetben a számukra az 1. pont 
alapján megítélt támogatás a 2. pont szerinti újabb felhívásra pályázatot benyújtó 
civil szervezetek között kerül szétosztásra. 
 

4. A Képviselő-testület minden dombóvári civil szervezetnek Dombóvár hivatalos 
honlapján és a 7200 közéleti lapban ingyenes megjelenési felületet biztosít 
programjaik népszerűsítésére.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
tartalmának jóváhagyására és aláírására a 3. pontban foglaltak 
figyelembevételével. 

 
Határid ő: azonnal – az újabb pályázati felhívás közzétételére 

2019. március 31. – támogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
     

Szabó Loránd 
 polgármester 

 
 


