
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  civil
szervezetekkel  való  kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint  támogatásuk
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására

   
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott:  -

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2016. november 8.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. november 8.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság 2016. november 8.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. november 9.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. november 9.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 21-i
ülésén  alkotta  meg  a  civil  szervezetekkel  való  kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint
támogatásuk feltételeiről  szóló 16/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendeletét.  A rendelet  gyakorlati
alkalmazása,  valamint  az  államháztartáson  kívüli  forrás  átadásáról  és  átvételéről  szóló
önkormányzati rendelet megalkotása indokolják a rendelet kisebb módosításait. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
E-mail címe: osztrocskad@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-276
Iktatószám: 1880-46/2016.
Előkészítő aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2016. 10.06.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10.06.
Törvényességi észrevétel: Van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezetekkel való
kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk feltételeiről szóló 16/2015. (V.

22.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indoklás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2015.  május  21-i  ülésén  alkotta  meg  a  civil
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk feltételeiről szóló
16/2015.  (V.  22.)  önkormányzati  rendeletét.  A  rendelet  gyakorlati  alkalmazása,  valamint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 37/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet megalkotása indokolják
a rendelet kisebb módosításait. 
.

II. Részletes indoklás

1.  §   Az  Önkormányzat  által  támogatott  tevékenységek  körét  az  Önkormányzat  költségvetési
rendeletének,  a  bizottságokra  átruházott  hatáskörben  felosztható  pénzeszköz  átadás  című
mellékletében nevesített előirányzatoknak, valamint a pályázati kiírásokban megjelölt támogatható
tevékenységekkel összhangban újraszabályoztuk.

2.  §  A jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.  14.)  IRM  rendelet  5.  §-a  szerinti  rövid
megjelölés került bevezetésre.

3. § Civil szervezetek részére kiírt pályázatok esetében az egész évre vonatkozó pénzügyi tervet
nem kell csatolni. A pénzügyi támogatások odaítélésnek eljárási szabályait  az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 37/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet határozza
meg.

4.  §  A  pályázati  kiírások  számát  az  Önkormányzat  költségvetésének  függvényében  egyedi
közgyűlési döntésben kell meghatározni, amelyet a Jogi és Szervezési Igazgatóság készít elő.

5. § A pályázati adatlap főbb tartalmi elemeit meghatározza a rendelet, annak 1. számú mellékletét
alkotva.  Kulturális  és  sport-tevékenységek  támogatására  kiírt  pályázatoknál  további  adatokkal
bővíthető a pályázati adatlap.

6. § A megítélt támogatási összeget a támogatási szerződés szerződő felek általi aláírását követő
30 napon belül  kell  átutalni  a  támogatott  civil  szervezet  számlájára,  a korábbi  45 nap helyett,
összhangban az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 37/2015. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet rendelkezéseivel.

7. § A támogatások elszámolására vonatkozó rendelkezéseket az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról  és  átvételéről  szóló  37/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelet  tartalmazza,  így  a
párhuzamos szabályozás nem indokolt.

8. § Új, a pályázati adatlap tartalmi elemeit meghatározó 2. melléklettel egészül ki a rendelet. 

9.  §   A  jogszabály  szövegében  szereplő  apróbb  hibák  javítására  szolgáló  szövegcserés
módosításokat tartalmazza.



10. § A rendelet a kihirdetést követő napon fog hatályba lépni.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. november 8-i ülésén tárgyalta a tervezetet és
egyhangúlag támogatta azt.
Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2016.  november  8-án
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. november 9-én megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és egyhangúlag támogatta azt.
A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2016. november 8-án tárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. november 9-én megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
....../2016.(....) önkormányzati rendelete

a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  eredeti  jogalkotói  hatáskörében
eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A civil  szervezetekkel  való  kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint  támogatásuk
feltételeiről  szóló 16/2015.(V.22.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civil  rendelet) 4. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Közgyűlés az 1. §-ban meghatározott civil szervezetek alábbi tevékenységeit támogatja:
      a) egészségmegőrzés,
      b) szociális tevékenység,
          ba) családsegítés,
         bb) időskorúak gondozása, 
          bc) hátrányos helyzetűek segítése vagy
          bd) fogyatékkal és egészségkárosodással élők segítése,

c) gyermek- és ifjúságvédelem,
d) nevelés, oktatás,

          da) képességfejlesztés vagy
          db) ismeretterjesztés,
      e) kulturális tevékenység,
      f)  szabadidős tevékenységek,
      g) sport tevékenységek (kivéve helyiséghasználat) és
      h) közbiztonság hatékonyságának növelése.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  felsorolt  tevékenységet  folytató  civil  szervezetek  részére  
működésükhöz is nyújtható támogatás.”

2. § A civil rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterének  (a  továbbiakban:  polgármester)  
kizárólagos hatásköre a:

    a) pályázati kiírás elfogadása, közzététele,
    b) támogatási szerződés megkötése,
    c) támogatási szerződés módosítása,
  d)  pályázati  támogatások odaítélése,  a  bizottságok javaslata  alapján döntés  az  előirányzat  

felhasználásáról és 
  e) a támogatási összeggel történő elszámolás elfogadása a Gazdasági és Területfejlesztési  

Bizottság véleményezését követően.”

3. § A civil rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.  § A pénzügyi  támogatás  nyújtásának –  külön jogszabályban meghatározott  feltételein  túl  -
további feltételei:
       a) igazolás arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a  

szerveződés megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás és
     b)  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  rendezvényein  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  

Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat) támogatóként tünteti fel.”



4. § A civil rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.  §  (1)  A  pályázati  felhívásokat  az  önkormányzat  hivatalos  honlapján,  a  Közgyűlés  által
meghatározott  támogatási  keretösszeg  megjelölésével  kell  közzétenni.  A  pályázati  felhívások
tárgyévi  közzétételi  alkalmának  számát  a  tárgyévi  költségvetés  elfogadását  követően  a
költségvetés függvényében egyedi közgyűlési döntésben kell meghatározni. A döntés előkészítése
a jogi és szervezési igazgatóság feladata.
(2) A pályázati felhívások előkészítéséről és közzétételéről a bizottságok ügyviteli feladatait ellátó
osztályok gondoskodnak.”

5. § A civil rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A pályázatokat pályázati adatlapon a polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: hivatal) pályázati kiírásban megjelölt osztályára kell benyújtani. A pályázati adatlap
adattartalmát  a 2.  melléklet  határozza meg.  A pályázati  felhívást  előkészítő osztály a pályázat
sajátosságaira  figyelemmel  a  2.  mellékletben  meghatározott  adatokon  túl  további  adatokat  is
kérhet.”

6. § A civil rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.  §  A megítélt  támogatási  összeget  a  támogatási  szerződés  szerződő  felek  általi  aláírását
követő 30 napon belül kell átutalni a támogatott civil szervezet számlájára.” 

7. § A civil rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A támogatás összegének elszámolásakor az államháztartáson  kívüli forrás átadásáról és
átvételéről  szóló  37/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendeletben  meghatározottak  szerint  kell
eljárni.”

8. §  A civil rendelet a melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

9. § A civil rendelet
a) 5. § (2) - (4) bekezdéseiben a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”
szövegrész helyébe „a Közgyűlés” szöveg lép,
b)  15.  § (1)  bekezdésében a „Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal” szövegrész helyébe „A hivatal” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Cserna Gábor                                                  dr. Sürü Renáta
                      polgármester                                                        jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került.
                    
                                                                                            dr. Sürü Renáta
                                                                                                  jegyző



melléklet a ….../2016. (…..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 16/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A pályázati kérelem adattartalma

1. A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, 
azok tervezett hatásai, összefüggései a megjelölt pályázati céllal, a várható költségek szerint 
részletezve
2. Pénzügyi igény
- a pályázatban igényelt – általános forgalmi adót is tartalmazó – támogatási összeg,
- visszaigényelhető általános forgalmi adó összege,
- a tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai (egyéb pályázati forrás, támogatás, saját forrás, 
stb.)
3. A pályázati cél megvalósításának időtartama
- kezdő időpont,
- befejező időpont,
- a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése,
4. Pályázó azonosító adatai
- civil szervezet megnevezése,
- székhelye,
- telephelye(i),
- képviselőjének neve és elérhetősége,
- szervezet adószáma,
- kapcsolattartó neve és elérhetősége,
5. A pályázati kiírásban előírt egyéb adat
6. A pályázathoz csatolandó mellékletek listája”


