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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, civil
keret különít el a civil szervezetek támogatására, a Dombóvári Civil Tanács
működéséhez kapcsolódó költségekre, továbbá a Dombóvári Civil Tanács által
szervezett - a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénynaptárban szereplő rendezvények kiadásaira és a civil elismeréssekkel járó pénzjutalomra. A képviselőtestület minden év január 31-ig a Civil Tanács elnökével való előzetes egyeztetés
alapján nyilvános pályázati felhívás formájában határozza meg a civil keretből történő
támogatásigénylés feltételeit. A pályázati felhívást közzé kell tenni az önkormányzati
honlapon. A beérkezett támogatási igények alapján a civil keret felosztásáról – a civil
szervezeteknek biztosított vissza nem térítendő támogatás összegéről – a képviselőtestület dönt a Civil Tanács javaslata alapján. A képviselő-testület a civil keret
felosztásakor a Civil Tanács javaslata alapján határozza meg, hogy a civil keretből a
tárgyévben mekkora összeg fordítható a Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen
kiadásokra.
A civil keret mértékét a költségvetési rendelet elfogadása előtt egyeztetni kell a Civil
Tanács elnökével. A civil keretből támogatásban részesített szervezettel az
önkormányzat támogatási szerződést köt.
A civil keretből támogatásban részesített szervezet a támogatás felhasználásról
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával köteles elszámolni a
támogatási szerződésben foglaltak szerint. Amennyiben a támogatott az elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás teljesítéséig további támogatásban
nem részesíthető. Ha a támogatás teljes összege vagy annak egy része nem kerül
felhasználásra, vagy a támogatott a támogatás felhasználásáról felszólításra sem
számol el, köteles a támogatás nem fel nem használt, illetve teljes összegét a
támogatási szerződésben meghatározott mértékű kamattal növelten visszafizetni. A
támogatott által benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az
Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzés
eredménye alapján a szakmai javaslat szerint a támogatott a támogatást vagy annak
egy részét nem a támogatási szerződés szerint használta fel, a civil tanácsnok
előterjesztése alapján a visszafizetési kötelezettségről és a visszafizetendő összegről a
képviselő-testület dönt.
A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó adatlap a korábbi évek koncepcióját követi,
tartalmazza a támogatandó célokat, a támogathatók körét, a pályázatok benyújtásának
módját, helyét és határidejét, azonban az elmúlt évi felhíváshoz képest némileg
átfogalmazásra és jogszabályi szempontú felülvizsgálatra került. A civil keretből
továbbra is kulturális, természet- és környezetvédelmi, érdekvédelmi és közéleti,
valamint a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok
megvalósításához kapcsolódó, 2020. évi nyilvános, közérdeklődésre számot

dombóvári programok, projektek költségeinek finanszírozásához igényelhetnek
támogatást pályázat útján civil szervezetek.
Javaslom, hogy a pályázatok benyújtási ideje 2020. február 14-e legyen, így a
beérkezett támogatási igények összesítését követően a támogatásokról a Képviselőtestület a februári rendes ülésen dönthet.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében
az önkormányzat kiemelten támogat olyan közművelődési tevékenységet folytató
dombóvári civil szervezeteket, amelyek a helyi értékek megőrzésében, illetve a helyi
művészeti és zenei életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a
kiemelten támogatott civil szervezetek. A kiemelt támogatás összegét az
önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. Az
önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezet
a) a „Kapos” Alapítvány (a tavalyi támogatás összege 1 millió Ft),
b) a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület (a 2018. évi
támogatás 1,2 millió Ft, a 2019-es 1,35 millió Ft)
c) Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a tavalyi
támogatás összege 400.000,-Ft).
Javaslom, hogy ezek a szervezetek továbbra is a civil kereten kívül részesüljenek
támogatásban. Szintén külön költségvetési előirányzatból részesül önkormányzati
dotációban a Dombóvári Polgárőr Egyesület is, mely konstrukció további fenntartása
javasolt, ezzel a jelen ülés 15. számú előterjesztése foglalkozik.
Határozati javaslat
a 2020. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásáról,
valamint a támogatott programok, projektek részére nyilvánosság biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civil keretből
történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati
adatlapot a melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a civil keret összege az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében kerül meghatározásra.
2. A Képviselő-testület a támogatottak részére a civil keretből nyújtott támogatásból
megvalósítani kívánt program, illetve projekt nyilvánosságának biztosítása
érdekében vállalja, hogy az önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a
programhoz, projekthez kapcsolódó események meghívóinak, valamint a
programról, projektről szóló beszámolók közzétételére, továbbá arról tájékoztatást
nyújt a vele kapcsolatban álló sajtótermékek részéré.
Határidő: 2020. február 4. – a pályázati felhívás közzétételére
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