
10. 

 

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. április 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A 2021. évi civil keret felosztása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 30. 

 

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 Képviselő-

testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, civil 

keretet 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 beérkezett 

támogatási igények alapján a civil keret felosztásáról – a civil szervezeteknek 

biztosított vissza nem térítendő támogatás összegéről – a képviselő-testület 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. 

 

Az idei civil keretre a megadott határidőig (2021. április 16.) 19 szervezet adta be 

pályázatát. Összesen 4.855.800,- Ft összegű támogatási igényt jelöltek meg a 

pályázók. A beérkezett pályázatokat a megalakuló Civil Tanács a döntéshozatal előtt 

véleményezi. Figyelemreméltó, hogy több olyan szervezet is pályázott, amely tavaly, 

illetve az idén alakult. 

 

A keret felosztása kapcsán az alábbi szempontok relevánsak: 

 

- A pályázó szervezet jogosult-e támogatás igénylésére és a pályázatában 

foglaltak megfelelnek-e a pályázati felhívásnak. 

- A pályázó teljesítette-e a 2020. évi civil keretből nyújtott támogatásra 

vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségét.  

- A pályázó megfelelően elszámolt-e az előző évben kapott támogatással.  

- A pályázó csatolta-e a pályázati adatlap kötelező mellékleteit. 

 

A 2021. évi költségvetési rendelet a civil keretre 4 millió Ft-ot irányoz elő.  

 

Határozati javaslat 

a 2021. évi civil keret felosztásáról 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi 

költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített keretet az alábbiak 

szerint osztja fel: 

 

 

 

 

 



 
Civil szervezet 

megnevezése 

A támogatásból 

megvalósítani kívánt 

program, projekt 

Igényelt 

támogatás 

A civil 

keretből 

való 

támogatás 

összege 

1. CREDO Alapítvány Harang vásárlás 600.000 Ft  

2. 
„Fekete István” 

Kulturális Egyesület 

Emlékkönyv 

megjelentetése 
250.000 Ft  

3. 
Viharmadár Önkéntes 

Mentő Egyesület 

Éjszakai utcai szolgálat 

(340.000 Ft) 
415.000 Ft  

Viharmadár Egyesületi 

Nap (75.000 Ft) 

4. 

Dombóvári Magyar-

Izraeli Baráti Társaság 

Egyesület 

Holocaust megemlékezés 

(200.000 Ft) 

350.000 Ft  
Izraeli hetek 

megrendezése, Izraeli 

nagykövet fogadása 

(150.000 Ft) 

5. 
Dombóvári Zenész 

Egyesület 

Nyári térzenék Dombóvár 

városrészeiben 

Adventi térzenék 

Dombóvár városrészeiben 

200.000 Ft  

6. 
„Életet az Éveknek” 

Alapítvány 
„Demenciával élni”  132.100 Ft 

 

 

 

7. 
Alkony-Támasz 

Alapítvány 

Évszakok, ünnepek, 

szokások 
300.000 Ft  

8. 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület  

28. sz. Dombóvári 

Csoportja 

„Zöld napok egyedi 

élményekkel a Konda-

patak völgyében” 

130.000 Ft  

9. 

Tolna Megye 

Természeti Értékeiért 

Alapítvány 

„Városunk természeti 

értékei” 
150.000 Ft  

10. 

„JALINGVA”  

József Attila Általános 

Iskola Idegen nyelv 

Tanításért Alapítvány 

Karácsonyi hagyományok 

örökítése (105.000 Ft) 

428.700 Ft  

Buzánszky Jenő műfüves 

labdarúgó torna (60.700 Ft) 

Zene világnapja és 

„Legyen a zene 

mindenkié” zenetörténeti 

verseny (93.000 Ft) 



Tök jó nap (70.000 Ft) 

Interaktív író-olvasó 

találkozó a Dombvári 

József Attila Általános 

Iskolában (100.000 Ft) 

11. 

Magyarországi Német 

Nemzetiségűek 

Egyesülete Dombóvár 

Újdombóvári Fesztivál 

(80.000 Ft) 

280.000 Ft  
Geresdlaki kirándulás 

(80.000 Ft) 

„Mi Svábok” könyvben 

Dombóvár megjelenése 

(120.000 Ft) 

12. 
Százszorszép 

Alapítvány 

„Ma senki sem szomorú” 

(45.000 Ft) 
130.000 Ft  

„Egy nap a múlt játékaival” 

(85.000 Ft) 

13. Kisbarát Alapítvány „Játszani is engedd!” 200.000 Ft  

14. 
Életfa Nagycsaládos 

Egyesület Dombóvár 

Családi kincskereső 

(60.000 Ft) 

150.000 Ft  
Nagycsaládos Piknik 

(40.000 Ft) 

Terményfesztivál (50.000 

Ft) 

15. 
Dombóvári Szívklub 

Egyesület 

Egészségügyi 

ismeretbővítő előadások 

(14.000 Ft) 

140.000 Ft  

III. Regionális Szívklub 

Találkozó (60.000 Ft) 

Kirándulás Szálkára 

(50.000 Ft) 

Családi sportdélután 

(16.000 Ft) 

16. 

Dombóvári 

Vállalkozók 

Egyesülete 

Dombóvári Agrár- és 

Vállalkozói Fórum 
250.000 Ft  

17. 
Dombóvári Székely 

Kör 

Dombóvári Székelyek 

Kulturális Hete (110.000 

Ft) 250.000 Ft  

Adventi ünnep (140.000 

Ft) 

18. Dombóvári Gazdakör 
Dombóvári Agrár- és 

Vállalkozói Fórum 
250.000 Ft  

19. 
Dombóvári 

„Kertbarát” Egyesület 

Márton napi Újbor verseny 

és borkóstoló (100.000 Ft) 
250.000 Ft  



Jubileumi kiadvány 

készítése (150.000 Ft) 
 

Összesen: 4.855.800 Ft … Ft 

 

A támogatott szervezetekkel a támogatás nyújtásának feltételeiről szóló 

szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a civil keretből a Dombóvári Civil Tanácshoz 

kapcsolódó közvetlen kiadásokra – a Dombóvári Civil Díjjal járó jutalmakat is 

beleértve – … Ft-ot biztosít, amely a Civil Gálával kapcsolatos költségekre is 

fedezet nyújt. A keret felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a 

Dombóvári Civil Tanács elnökének javaslata alapján Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 
 

Határidő: 2021. május 21. – a támogatási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

     

      Pintér Szilárd 

       polgármester 

 


