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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés
meghozatalát:
A döntés tárgya:
A 2021. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. március 31.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
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.
Az önkormányzat 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 Civil Tanács javaslata alapján születik döntés. 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 keretből támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási
szerződést köt. A támogatott a támogatás felhasználásról szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás benyújtásával köteles elszámolni a támogatási szerződésben
foglaltak szerint.
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. Nóvum, hogy támogatott csak az lehet, aki jelentkezett a
Dombóvári Civil Szövetségbe.
A civil keretből továbbra is kulturális, természet- és környezetvédelmi, érdekvédelmi
és közéleti, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok
megvalósításához kapcsolódó, 2021. évi nyilvános, közérdeklődésre számot tartó
dombóvári programok, projektek költségeinek finanszírozásához igényelhetnek
támogatást pályázat útján civil szervezetek.
A 2020. év második felében megtörtént a dombóvári civil és sportszervezetekkel való
együttműködés kereteinek megújítása. 2020. október 1-jétől a sporttevékenységet nem
végző civil szervezetek részvételével a Civil Fórum helyett a Dombóvári Civil
Szövetség működik. A Civil Szövetség tevékenységének szervezését és koordinálását
a Civil Tanács végzi, mely öt főből áll, tagjait a szövetség választja meg titkos
szavazással három évre a tagszervezetek által megjelölt személyek közül. A COVID19 járvánnyal összefüggésben hozott korlátozó rendelkezések következtében a Tanács
megalakítására áprilisban sor kerül, követve azt a metódust, amit a Sportszövetségnél
alkalmazott az önkormányzat.

Javaslom, hogy a pályázatok benyújtási ideje 2021. április 16. legyen, így a beérkezett
támogatási igények összesítését követően a támogatások meghatározásáról az áprilisi
döntéshozatal során lehet rendelkezni, illetve addigra a Civil Tanács is megalakul.
A 2021. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített kiadási
előirányzat összege 4 millió Ft.
Határozati javaslat
a 2021. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásáról,
valamint a támogatott programok, projektek részére nyilvánosság biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi civil keretből
történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati
adatlapot a melléklet szerint elfogadja.
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: 2021. április 1. – a pályázati felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

