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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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 

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 minden év január 31-ig. 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 Dombóvári Civil Tanács javaslata alapján 

születik döntés. A képviselő-testület a civil keret felosztásakor a Dombóvári 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 és az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az államháztartáson 

kívüli források átvételéről szóló 19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet szerint. 

 

A Civil Tanács által is jóváhagyott 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. A tavalyi évhez 

hasonlóan 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, 2022. évi nyilvános, közérdeklődésre számot 

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. A Dombóvári Civil Tanács tagjainak 

megválasztására 2021. április 28-án került sor a Dombóvári Civil Szövetség tagjai által 

írásbeli szavazással. A megválasztott személyeket első alkalommal civil tanácsnokként 

jómagam jelöltem. A Tanács tagjai az április 28-i alakuló ülésen maguk közül elnököt 

és alelnököt választottak.  

 



A felhívás tervezete szerint a pályázatok benyújtási határideje 2022. február 18., a 

keret felosztására a február végi testületi ülésen fog sor kerülni. 

 

A 2022. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített kiadási 

előirányzat összegére a Dombóvári Civil Tanács 5 millió Ft-ot javasol elkülöníteni, 

mivel ebben az évben több nagyobb rendezvényt kívánnak megvalósítani (Civil Gála, 

illetve Civil Majális). 2021-ben a keret 4 millió forintot összegű volt, amelyből 3,9 

millió Ft-ot lett felosztva a civil szervezetek között az akkor frissen megalakult Civil 

Tanács javaslata alapján, illetve a Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen kiadások 

körében a 2021. évi Dombóvári Civil Díjjal járó pénzjutalmakra 100.000,- Ft lett 

elkülönítve.  

 

A Tanács a következő évtől szeretné jobban érvényesíteni a pályáztatás kapcsán azt a 

szempontot, hogy a civil keretből támogatásban részesülők aktívan vegyenek részt a 

helyi civil rendezvényeken, programokon. 

 

Határozati javaslat 

a 2022. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásáról, 

valamint a támogatott programok, projektek részére nyilvánosság biztosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi civil keretből 

történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati 

adatlapot a melléklet szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2022. évi civil keretre 5 millió Ft-ot különít el az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésében. 

 

3. 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: 2022. február 4. – a pályázati felhívás közzétételére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Tóth Zoltán 

képviselő, civil tanácsnok 

 


