11. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 27-i rendes ülésére

Tárgy:

Kötelezettségvállalás a Civil Fesztivál költségeire
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A Civil Fesztivál lebonyolítása során a szervezők az előírásokat nem tartották be. A
kifizetés nem történt meg, mivel kötelezettségvállalás nem volt, illetve túllépték a
keretet is.
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2012. (III. 29.) Kt.
határozatában 250.000 forintot biztosított a Civil Tanácson keresztül az idei Civil
fesztivál megszervezésére, valamint 150.000 forint egyéb céltartalék került
elkülönítésre a Civil Tanács előre nem látható kiadásaira.
A Civil fesztivál az idei évben is a Civil Tanács szervezésében, sok-sok órás
munkájának köszönhetően került megrendezésre. A rendezvény előkészítése során
sajnálatos módon az önkormányzat és a pénzügyi iroda, vagyis a kötelezettségvállalók
felé nem jelezték, hogy milyen kiadásokat terveznek. Biztos vagyok abban, hogy a
Tanács tagjai jóhiszeműen jártak el, hisz képviselő-testületünk döntött forrás
biztosításáról a Civil fesztiválra, de a beszerzést megelőző kötelezettségvállalás
szükségességére nem gondoltak a szervezők, így az egyes megrendelések esetében
előzetes kötelezettségvállalás nem történt. A program lebonyolításával kapcsolatban
felmerült kiadások számlái a rendezvényt követően kerültek a Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárságra, valamint a Városgazdálkodási Irodára.
A benyújtott számlák alapján a Civil fesztivál megrendezésével kapcsolatban az
alábbi kiadások merültek fel:
Serlegek
14.141,-Ft
Fellépők tiszteletdíja
45.000,-Ft
Fellépők, közreműködők, segítők vendégül látása, részükre ajándék 135.458,-Ft
Hirdetések (3 db)
45.720,-Ft
Plakátok, meghívók
14.859,-Ft
Szállítási költség
22.800,-Ft
Összesen:
277.978,-Ft
Ezen kiadások egy része után 16% különadót kell fizetni, melynek mértéke kb.
23.000,-Ft.
Az idei évben a Civil díjak a Civil fesztiválon kerültek átadásra. A Civil díjra
vonatkozó javaslattételi felhívásban szerepelt, hogy a díjazottak pénzjutalomban
részesülnek. Ennek szabályozása és mértéke abban a Civil koncepcióban került
megfogalmazásra, melyet többször elnapolt a képviselő-testület. A koncepció szerint a
pénzjutalom mértéke egyesület kategóriában 50.000,-Ft, egyesületi tag kategóriában
bruttó 30.000,-Ft, melynek járuléka 8.100,-Ft. Ezek kifizetését is a Civil fesztivált
követően kérte a Tanács.
A Civil fesztivál költsége összesen 389.078,-Ft volt. A Civil Tanács elnöke levélben
kérte a költségek utólagos jóváhagyását és az egyéb céltartalékból 139.078,-Ft
átcsoportosítását a Civil fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2012. (III. 29.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Civil Tanács részére a Civil Fesztivál programra jóváhagyott 250.000,-Ft támogatást
389.078 forintra növeli a Civil Tanács részére jóváhagyott „Egyéb céltartalék” terhére.
A céltartalék mértéke 10.922,-Ft.
A Képviselő-testület a 2012. június 2-án megrendezett Civil fesztivál költségeit
jóváhagyja és tudomásul veszi, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályoktól
eltérően történik a kifizetés.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Szabó Loránd
polgármester

