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Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését még nem fogadta el, de fontosnak
tartom a civil- és sportszervezetek önkormányzati keretből történő
támogatásigényléséhez pályázati felhívás kiírását, amely egyértelművé teszi az
önkormányzat szándékait, meghatározza a támogatásban részesíthetők körét, illetve a
felosztásra történő javaslattétel módját.
Jogi és célszerűségi megfontolások miatt, továbbá a 2011. évi költségvetési
koncepciónknak megfelelően a támogatásban részesíthetők körét javaslom leszűkíteni
a bejegyzett szervezetekre, továbbá a helyi intézményekre, amennyiben azok
öntevékeny módon, profiljukba szigorúan nem illő, de a város számára fontos
tevékenységet látnak el.
Célszerűnek tartom, hogy a civil keretből kizárólag programok, tevékenységek
támogatására nyíljon lehetőség, amelyek végrehajtásához előnyt jelentsen a
szervezetek saját ereje. A civilek tevékenysége nyilvánosságának biztosítása
érdekében javaslom, hogy a támogatásból legalább egy nyilvános, közérdeklődésre
számot tartó rendezvényt kelljen szervezniük, melyet térítésmentesen hirdethessenek
meg az önkormányzat saját kommunikációs csatornáin keresztül. Szintén ez a
szempont teszi szükségessé azt, hogy folyamatos kapcsolattartást várunk el tőlük a
polgármesteri hivatallal, egyben kötelezve őket a támogatás tényének nyilvánosságra
hozatalára.
Továbbra is fontosnak tartom, hogy a sportkeretből támogatásban részesített
szervezeteket ne támogassuk a civil keretből, ugyanakkor egy-egy pályázó a civil keret
legfeljebb kettő részkeretéből is kaphasson támogatást.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi
költségvetési keretből történő civil- és sportszervezetek támogatásigénylés feltételeit
tartalmazó, mellékletet képező pályázati felhívást.
Határidő:

2011. január 15. – a pályázati felhívás közzé tételére
2011. január 31. – a pályázatok beérkezésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Dombóvár, 2010. december 22.

Szabó Loránd
polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi civil és sport keretéből történő
támogatásigénylésre

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Dombóváron működő civil- és sportszervezetek és intézmények
programjaihoz és projektjeihez történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük
nyilvánosságának elősegítése és társadalmi hasznosságának kommunikációja.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg forrása
Dombóvár Város Önkormányzata az arra érdemes pályázatok között osztja szét a
rendelkezésre álló támogatási összeget. A szétosztható keretösszeg forrása a Dombóvár Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében szereplő civil és sport támogatási kerete.

3. Támogatási célok
A 2011. évi civil támogatási keret kulturális, természet- és környezetvédelmi, érdekvédelmi
és közéleti, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célokra osztható szét,
továbbá a sportkeret a sportszervezetek támogatásának megvalósítására osztható szét.
Egy civil szervezet a fenti célok közül legfeljebb kettő megvalósítására nyújthat be pályázatot.

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) azon dombóvári székhelyű intézmények, amelyek a támogatásból öntevékeny módon, a
város közössége számára fontos tevékenységet látnak el,
c) a támogatott tevékenységüket Dombóváron, vagy dombóvári lakosok javára végzik,
d) 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,
e) vállalják, hogy részt vesznek a 2011. évi Civil Fesztiválon,
f) vállalják, hogy a támogatás tényét valamennyi rendelkezésükre álló kommunikációs
csatornán - de különösen a sajtón keresztül - nyilvánosságra hozzák,
g) vállalják, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát 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 és sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból,
c) azok a civil és sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2011. évi sportkeretéből
támogatásban részesülnek,
d) azok a civil és sportszervezetek, 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, 2011. január 1. és 2011.
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 egyszeri hirdetési lehetőséget biztosít a Dombó-Táj című
lapban és a támogató saját internetes oldalán,
b) a vele kapcsolatban álló sajtó figyelmét felhívja a programra, projektre,
c) a támogató által megbízott újságíró által elkészített beszámoló írás egyszeri
megjelenését biztosítja a Dombó-Táj című lapban és saját honlapján.

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 2011. január 31én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Civil- és sport referensének (Szent István tér 1.)
személyesen 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 a hajcsar.anett@dombovar.hu e-mail
címen, vagy munkaidőben, a 74/564-502-es 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, akkor kerül sor, amennyiben a támogatott jelzi a
támogatott tevékenység megkezdését Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala felé.

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 támogatási szerződésben kerül
megállapításra. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatala dönt.
Amennyiben a civil- és sportszervezet 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, 2010. december 22.

Szabó Loránd
polgármester

