
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározására

   
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

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

Meghívott:  -

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. február 7.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. február 7.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság 2017. február 14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. február 8.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a civil
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk feltételeiről
szóló  16/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendeletének  7.  §-a  –  a  2016.  november  17-i
módosítását  követően – úgy rendelkezik,  hogy a pályázati  felhívások tárgyévi  közzétételi
számát a tárgyévi költségvetés elfogadását követően a költségvetés függvényében egyedi
közgyűlési  döntésben  kell  meghatározni.  2017-ben  egy  alkalomban  határozzuk  meg  a
pályázati felhívások számát.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
E-mail címe: osztrocskad@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25-544-276
Iktatószám: 3620/2017.
Előkészítő aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.
Osztályvezető aláírása:                              Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. január 26.
Ellenőrzés dátuma: 2017. január 26.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: 
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J     A     V     A     S     L     A     T   

 civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés! 

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  indokolták,  a  rendeletnek  a  Közgyűlés  33/2016.  (XI.18.)  önkormányzati
rendeletével történő módosítását. 

E módosítás alapján a jelenleg hatályos  7.  § (1)  bekezdés így rendelkezik:  „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.”

A  Közgyűlés  hatályos,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.  19.)  önkormányzati
rendelete  10.  §-a  szerint  a  költségvetési  rendelet  5c.  mellékletében  szereplő  támogatási
jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény – mely lehet pályázatra benyújtott
vagy egyedi kérelem – elbírálása alapján történik.  A pályázati eljárás alkalmazására és a
pályázati  kiírás  tartalmára,  felhasználására  az  előirányzathoz  megjelölt  bizottságok
tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé.
A mellékletben szereplő egyes nevesített  előirányzatok felhasználására az előirányzathoz
megjelölt  bizottságok  tesznek  javaslatot.  A dologi  kiadások  kiemelt  előirányzatba  tartozó
keretösszegeknél  döntésenként  nettó  8  millió  Ft  értékhatárig,  az  egyéb  kiadások,
támogatások  kiemelt  előirányzatok  közé  tartozó  keretösszegeknél  esetenként  5  millió  Ft
értékhatárig  az  előirányzat  felhasználásáról  a  bizottsági  javaslat  alapján  a  Polgármester
határozattal  dönt.  Az értékhatár feletti  támogatásokról  a Közgyűlés határoz. A támogatási
igényeket a hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

Először a 2015. évben került sor pályázat kiírására az akkor hatályos költségvetési rendelet
alapján az alábbiak szerint:
Szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottsághoz  az  5c.  melléklet  „szociális  és
egészségügyi szervezetek pályázható kerete” című előirányzata tartozott. Az előirányzaton
szereplő 2.500 E Ft-ból 1.500 E Ft került kiírásra.
Összesen 7 db pályázat érkezett 1.552 E Ft összegben. A döntések során összesen 1.389 E
Ft került kiosztásra.
 
Oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottsághoz  az  5c.  melléklet  „oktatási  feladatok
felosztható kerete” című előirányzat és az „ifjúsági feladatok felosztható kerete” előirányzatai
tartoztak.
„Oktatási feladatok felosztható kerete” című előirányzat 13.500 E Ft-ot tartalmazott, amelyből
6.000 E Ft került kiírásra.
„Ifjúsági feladatok felosztható kerete” című előirányzat 3.500 E Ft-ot tartalmazott (a pályázat
kiírásakor 2.500 E Ft-ot), amelyből 1.000 E Ft került kiírásra.
Az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívásra
2 db pályázat érkezett 1.056 E Ft összegben. A döntések során összesen 1.000 E Ft került
kiosztásra.
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Az ifjúsági alaptevékenységű civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívásra
pályázat nem érkezett.

2016. évben 1 alkalommal írtunk ki pályázatot.
Szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottsághoz  tartozó  „szociális  és  egészségügyi
szervezetek pályázható kerete” című előirányzaton 4.000 E Ft-ból 2.500 E Ft került kiírásra.
Összesen  9  db  pályázat  érkezett  2.814.810  Ft  összegben.  A döntések  során  összesen
1.770.410 Ft került kiosztásra.
 
Oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottsághoz  tartozó  „oktatási  feladatok  felosztható
kerete” című előirányzat 3.000 E Ft-ot tartalmazott, amelyből 1.500 E Ft került kiírásra.
„Ifjúsági feladatok felosztható kerete” című előirányzat szintén 3.00 E Ft-ot tartalmazott (a
pályázat kiírásakor 2.000 E Ft-ot), amelyből 1.100 E Ft került kiírásra.

Az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívásra
8 db pályázat érkezett 2.531 E Ft összegben. A döntések során összesen 1.090.903 Ft került
kiosztásra.

Az ifjúsági alaptevékenységű civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívásra
2 db pályázat  érkezett  1.270.000 Ft  összegben.  A döntések során összesen 135.000 Ft
került kiosztásra.

A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságához tartozó előirányzatra pályázat sem
2015-ben, sem 2016-ban nem került kiírásra.

A pályázati  kiírások  során  a  pályáztatható  összeget  úgy  határoztuk  meg,  hogy az
esetleges egyedi döntések pénzügyi fedezete a tárgyév végéig megmaradjon.

A 2017.  évi  költségvetés  tervezésekor  az  igazgatóság  a  civil  pályázatokra  elkülönített
előirányzatokkal  kapcsolatosan  javasolta,  hogy  –  az  igazgatóságon  nyilvántartott  civil
szervezetek és az elmúlt évek pályázati gyakorlata ismeretében – az oktatási és az ifjúsági
civil szervezetek támogatása egy pályázatban szerepeljen.
Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottsághoz  tartozó  „kulturális  és  egyéb  civil
szervezetek felosztható kerete”  című előirányzat esetében az elmúlt évek gyakorlata az
évente 1 alkalommal megjelenő pályázati  felhívás volt,  amely gyakorlaton változtatást
Igazgatóságunk nem javasol. 

Igazgatóságunk  mindezek  alapján  a  civil  pályázati  felhívások  2017.  évi  közzétételi
számát továbbra is 1 alkalomban javasolja meghatározni.

A szociális és egészségügyi szervezetek támogatására vonatkozó, illetve az oktatási és az
ifjúsági  civil  szervezetek  támogatására  vonatkozó  pályázatok  kiírására  a  költségvetési
rendelet elfogadását követően kerül sor.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  2017.  február  7-i  ülésén tárgyalta  az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.
Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2017.  február  7-én
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. február 8-án megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta azt.
A  közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  2017.  február  14-én  tárgyalta  az
előterjesztést. Mivel a bizottság ülésére a közgyűlési postázást követően kerül sor, a bizottság
véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (II. 16.) határozata

 civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a civil  pályázati  felhívások 2017. évi
közzétételi számát 1 alkalomban határozza meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  döntésnek  megfelelően,  a  civil  szervezetek  részére  írja  ki  a
pályázatokat.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester      
                -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:    a pályázatok kiírására: 2017. március 31.

Dunaújváros, 2017. február 16.

              
Izsák Máté s.k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

 

Lőrinczi Konrád s.k.
a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok

bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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