8. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 13-i rendes ülésére

Tárgy:

Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Titkárság

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Bereczki Mária, Civil Tanács elnöke

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk reményeim szerint a mai ülésén tárgyalja a 2014. évi
költségvetését, mely forrást biztosít a város civil szervezeteinek támogatására.
Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan e keret felosztása idén is pályázat útján
történjen.
A szervezetek zökkenőmentes működése és a támogatásból megvalósítani kívánt célok
tervezhetősége érdekében fontos lenne a pályázati eljárás mielőbbi megindítása, ezért
javaslom, hogy a pályázati felhívás közzétételéről abban az esetben is döntsünk, ha a
költségvetés a mai ülésen nem kerül elfogadásra. Ebben az esetben a pályázati
felhívásban a felosztható keret mértékének meghatározása helyett „A szétosztható
keretösszeg mértéke a Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésében meghatározásra kerülő civil keret.” kerülne.
A pályázati felhívások az előző évben megszokott formában készültek, tartalmazzák a
támogatandó célokat, a támogathatók körét, a pályázatok benyújtásának módját, helyét
és határidejét.
Javaslom, hogy a pályázatok benyújtási ideje 2014. március 4. legyen, így a beérkezett
támogatási igények összesítését követően a támogatásokról a márciusi ülésünkön már
dönteni tudunk.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi civil keretből
történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívásokat a melléklet
szerint elfogadja, azzal, hogy a támogatás mértéke a város 2014. évi költségvetésében
kerül meghatározásra.
Amennyiben a felhívás közzétételéig a költségvetés nem kerül elfogadásra, a
támogatás mértékének meghatározása „A szétosztható keretösszeg mértéke Dombóvár
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében meghatározásra kerülő civil
keret.” szöveggel történik.
Határidő: 2014. február 20. – a pályázati felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi civil keretéből történő
támogatásigénylésre
1. A pályázat célja
A pályázat célja a Dombóváron működő civil szervezetek programjaihoz és projektjeihez
történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük nyilvánosságának elősegítése és társadalmi
hasznosságának kommunikációja.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
A szétosztható keretösszeg forrása a Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetése.
Mértéke: A szétosztható keretösszeg mértéke a Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.
évi költségvetésében meghatározásra kerülő civil támogatási keret.”

3. Támogatási célok és keretösszegeik
A 2014. évi civil támogatási keretből kulturális célokra, természet- és környezetvédelmi,
érdekvédelmi és közéleti, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok
megvalósítására osztható szét a meghatározott pénzösszeg.

4. A támogathatók köre
4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság jogerősen
nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amelyeknek Dombóváron van a székhelyük,
vagy működik Dombóváron tagszervezetük, csoportjuk,
b) a támogatott tevékenységüket Dombóváron, vagy dombóvári lakosok javára végzik,
c) vállalják, hogy a támogatásból legalább egy olyan programot szerveznek, olyan
programhoz kapcsolódnak, vagy olyan projektet hajtanak végre, amely nyilvános,
közérdeklődésre számot tartó, és arra meghívják a város közösségét,
d) vállalják, hogy részt vesznek a 2014. évi Civil Fesztiválon vagy a Civil Adventen.
e) vállalják, hogy a támogatás tényét valamennyi rendelkezésükre álló kommunikációs
csatornán - de különösen a sajtón keresztül - nyilvánosságra hozzák,
f) vállalják, hogy Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt folyamatosan és előre
tájékoztatják tevékenységükről, és egyeztetnek annak ütemezéséről, a támogatási döntés
meghozatalát követően a támogatási szerződés megkötése évének végéig.

4.2 Nem nyújthatnak be pályázatot
a) a pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, a
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a biztosító
egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, közhasznú társaságok, jogi
személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
b) azok a civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból,
c) azok a civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2014. évi sportkeretéből
támogatásban részesülnek,
d) azok a civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem
nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott
támogatásról.
4.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés
teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll
fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
Valamennyi támogatott részesül az alábbi támogatási formák mindegyikében:
5.1 Pénzbeli hozzájárulás
A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, 2014. január 1. és 2014.
december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő pénzbeli
hozzájárulás.
5.2. Médiatámogatás
A 4.1 d) pont értelmében vállalt programja, projektje nyilvánosságának biztosítására az
Önkormányzat a támogatottnak térítésmentesen:
a) a meghívó közzé tételére hirdetési lehetőséget biztosít a támogató saját internetes
oldalán (www.dombovar.hu) ,
b) a vele kapcsolatban álló sajtó figyelmét felhívja a programra, projektre,
c) a támogató által megbízott újságíró által elkészített beszámoló írás megjelenését
biztosítja saját honlapján (www.dombovar.hu/hircentrum) .

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, és a www.dombovar.hu c. internetes honlapról
letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével, és annak papír alapon 2014. március 4én 16 óráig a Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Titkárságán (Szabadság u. 18.)
személyesen vagy postai úton történő eljuttatásával nyújtható be.

7. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont
A bírálatnál azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek benyújtói vállalják, hogy az
önkormányzati támogatáson felül saját forrásaikat is felhasználják a támogatott
tevékenységek végrehajtására.

8. Bővebb felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető az ejudit@dombovar.hu e-mail
címen, vagy munkaidőben, a 74/564-548-as telefonszámon.

9. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: a
támogatás felhasználásának célját és határidejét; a támogatás teljesítésének módját; a
támogatás elszámolásának módját és határidejét; az elszámolás felhasználása ellenőrzésének
módját és határidejét.

10. A támogatás folyósítása
A támogatásnak bankszámlára történő utalására egy összegben, a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően, az abban foglalt időpontban történik meg.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét képező
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásával kötelesek
számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatott tevékenység lezárást
követő 30 nap. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal dönt.
Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve annak fel nem
használt részét azonnal vissza kell fizetnie.

Dombóvár, 2014. február 13.

Szabó Loránd
polgármester

