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Sorszám: Tárgy:

Civil rendelet módosítása és

‘ O pályázati kiírás civil szervezetek
2018. évi támogatására

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Rendeletalkotás Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
minősített többség, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
határozathozatal Bizottság
egyszerű többség. Pénzügyi Bizottság

Táigvalás módja: Előkészí/ette:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes
dr. Tőkés Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elöterjesztés Ugyanazon tárgykörön belül két kérdést érint: 1. rendeletmódosítás, 2 pályázati
kiírás.

I. Rendeletmódosítás

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2W5. febwád ülésén fogadta el a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.04.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). Az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján a rendelet
módosítására teszünk javaslatot.

Civil szervezetként jegyzik, de egyébként gyakorlatilag gazdálkodó szervezetként működik a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság. A város közrendjében kiemelt partnerünk a Békési
Polgárörség Közhasznú Szervezet. amely a városi rendezvények biztosítását is jórészt ellátja.
A város ismertté válásában egyik legjobb partnerünk a Belencéres Néptáncegyüttes. melynek
tevékenysége jóval túlmutat közvetlen környezetünkön. Jelentőségüknek megfelelően a civil
támogatások nagyobbik részét korábban is ezek a szervezetek kapták, de a nekik szánt
támogatás ugyanakkor a pályázati alapban szerepelt. A jövőre nézve javasoljuk, hogy a
pályáztatás nélkül adható támogatásokról - különösen olyan civil szervezetek esetében. amelyek
a város értékeinek, kultúrájának közvetítésében kiemelkedő szerepel végeznek - minden évben
a pályázati kiírással egy időben is dönthessen a képviselő-testület.

A hatályos Rendelet 1. (1) bekezdésének jelenlegi szabályai szerint támogatás csak pályázati
úton adható, ezértjavasouk az erre vonatkozó szövegrész törlését is.
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Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testüLetének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 412015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

rendelet-ten’ezethez

A rendeletmódosítás várható hatásait a következőkben foglalhatjuk Össze:

1. Az önkormányzati rendelet hatásai:
a) társadalmi hatások: a civil szervezeteken keresztül a békési lakosok érdekét szolgálja a
korábbinál átláthatóbb civil rendelet, mely a finanszírozás területén teremt egyértelmű
szabályokat.
b) gazdasági hatások: a civil támogatások jelentős része békési lakosokhoz Jut cl.
c) költségvetési hatások: közvetlen költségvetési hatása nincs.
d) környezeti következmények: nincsenek.
e) egészségi következményei: a rendelet által biztosított támogatások célközönsége
minden békési polgár, a civil szféra támogatása a közösségi életformát erősíti.
f) adminisztratív következmények: a rendeletmódosítás az adminisztrációt némileg
egyszerűsíti.

2. Az önkormányzati rendelet mealkotásának szükséessée, elmaradásának várható
következményei:

Az önkormányzati rendelet a civil támogatások és elszámolások terén teremt a korábbinál
átláthatóbb, egyszerűbb feltételeket.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges Feltételek:
a) személyi feltételek: nem változtak
b) szervezeti feltételek: nem változtak
c) tárgyi Feltételek: nem változtak
d) pénzügyi feltételek: nem változtak

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

rendelet-ten’ezethez

A rendelet-terve;et I. 9-áho;: A Rendelet I. *-ának módosításáról rendelkezik. amelyből
kikerül a ‚.pálvá:ati eljárás keretében’ szövegrész. A hatályos Rendelet 1. * (1) bekezdése
ugyanis Jelenleg csak pátnbuti eljárás keretében teszi lehetővé a civil szervezetek
támogatását. amikor az alábbiak szerint rendelkc:ik:

Hatályos normaszövez:

„1. (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő
testület) az egyesülési Jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok
(a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel,
elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.”
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A módosítást követő normaszöveE:

1. (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (ci továbbiakban: Képviselő-testület,)
űz egyesülési jogról, ci közhasznú jogáUásníl, valamin! ci civil szervezetek működéséről ás
tániogatásáról szóló tön’énvben meghatározott egyesületek ás alapíh’ánvok (a továbbiakban
együtt: civil szervezet,) számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő
pénzbeli támogatást nyijthat.”

A re,ulelet-tervezet 2. -ához: A Rendelet 6. *-ának módosításáról rendelkezik az alábbiak
szerint:

Hatályos normaszöve!,:

6. * (1) Kivételesen, indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül. kérelemre támogatás ítélhető
meg a civil szervezetnek a 4. *-ban meghatározott célok megvalósításához.

(2) Pályázaton kívüli támogatás esetén a pályáztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
az e *-ban meghatározott eltéréssel.”

A módosítást követő normaszöveE:

6. ‚ (1) A képvLvelő-testület kivételesen pálvázaton kívül is nvi/that támogatást a 4. -ba;i
meghatározott célok megvalósítását vállaló civil szervezetek részére.

(2) Különösen olyan civil szervezetek támogathatók pálvázaton kívül, amelyik a város
értékeinek, kultúrájának közvetítésében, az e rendelet szerint támogatott célok
nwgvalósításáhcm folyamatosan kiemelkedő szerepet végeznek, vagy a támogatandó cél a
pályázati eljárás befLjezését követően vált ismertté.

(3,) A (2) bekezdés szerinti támogatásról apályázati kiírással egyidejűleg is dönthet ci képviselő
testület.

(4) Pálvázaton kívüli támogatás esetén ci pálváztatásra vonatkozó szabályokat kell alkahnazni az e
‘—ha,, meghatározott eltéréssel.

A rendelet-tervezet 3. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2018. (._J
önkormányzati rendelete

a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló
4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
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Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, és az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 1/20 15. (11. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‚.1. ‚9 (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő—testülete (ci továbbiakban: Képvtvelő-testüleO
ci: egyesülési jogról, ci közhasznú •Jogállás;ól, valamint ci civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló tön’énvben meghatározott egyesületek és alapítványok (‘a továbbiakban
együtt: civil szervezet,) számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő
pénzbeli támogatást nvidthat.

2. A Rendelet 6. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. ‚‘ (1) A képviselő-testület kivételesen pálvázaton kívül is izviVthat támogatást a 4. ‘-ba,z
meghatározott célok megvalósítását vállaló civil szervezetek részére.

(2) Különösen o/van civil szervezetek támogathatók pálvázaton kívül, amelyik a város
értékeinek, knltúr4jának közvetítésében, az e rendelet szerint támogatott célok
meín’alósítc’isáhcm fölyamatosan kiemelkedő szerepet végeznek, vagy ci támogatczncló cél ci
pályázati eljárás befjezését követően vált ismertté.

(3)11(2) bekezdés szerinti támogatásról apályázati kiírással egyidejűleg is dönthet a képviselő
testület.

(4,) Pálvázaton kívüli támogatás esetén ci pálváztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e
—ba,z meghatározott eltéréssel.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2018. március 29.

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2018 -án

Támok Lászlóné
jegyző
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II. Pályázati kiírás

A Rendelet 5. (2) bekezdése értelmében a pályázati kiirást az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság készíti elő.

A pályázatokat a Rendeletnek megfelelően a Civil Tanács bírálja el és tesz javaslatot a
támogatásokra a képviselő-testületnek.

Az e’készített pályázati kiirást az előterjesztés melléklete tartalmazza, melynek megtárgyalását
és elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat a pályázati kiíráshoz;

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal pályázatot Ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására, valamint felkéri
polgármesterét a pályázati felhívás közzétételére és a szükségessé váló intézkedések
megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2018. június

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22.

7?
Izó Gbor
lgármester

r%L

Jogi ellenjegyzo

ytelenjeg’z
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Melléklet a ...12018. UH. 29.) számú KThatározat

Pályázati felhívás

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szőlő 4/2015. (11.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot
hirdet a Békés városban működő civil szervezetek támogatására.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt:
civil szervezet) számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási
kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

A pályázat célja: A Békés Város területén működő civil szervezeteknek a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységének elősegítése. valamint működési feltételeinek támogatása.

Tárno%atást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás célja:
a) a működéshez szűkséges költségek támogatására,
b) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények

költségeinek támogatása.
c) más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása.

A támogatásra fordítható pénzkeret: 3.000.000,- Ft

Pályázók köre — támogatási feltételek

A pályázaton részt vehetnek azon nem kiemelt civil szervezetek, melyek a következő
fehételeknek együttesen megfelelnek:

a) legalább I éve működnek.
b) békési székhellyel vagy békési tagszen’ezettel rendelkeznek, illetve a békési

lakosok érdekében megvalósuló programhoz. tevékenységhez kérik a támogatást,
c) korábbi pályázati támogatásokkal elszámoltak,
d) éves beszámolójukat letétbe helyezték.

A pályázaton nem indulhat pályázóként. és nem részesülhet támogatásban a közpénzekböl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -a által kizárt
szervezetek, valamint a 8. *-ban érintett személyek, szervezetek.

Pályázat benvújtásának módja és határideje:

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.
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A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell
benyújtani személyesen va’ postai úton ú, hog az legkésőbb 2018. május 31. napján
beérkezzen. A borítékon kérjük júl láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Tánwgatása”

Döntéshozás szempontjai:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés meghozatala során figyelembe
veszi:

a) a pályázónak a városi közéletben való szerepvállalását,
b) a pályázó szervezet nagyságát,
c) a tervezett program által érintettek számát,
d) a megvalósitandó cél közhasznúságát.

A benyújtott pálvázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét. adószámát, képviselője nevét. elérhetőségét,
b) a bírósági nyilvántartásba vétel számát,
c) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági

igazolást,
d) a pályázó pénzintézetének megnevezését. számlaszámának megjelölését,
e) az elérni kívánt pályázati cél leírását.
O az igényelt támogatás összegét,
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét.
h) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejezö idöpontját.
i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati Feltételek elfogadásáról.
j) a pályázó szervezet és képviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

A pályázatokhoz a pályázat kiírója 8 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít. Eredménytelen
hiánypótlás esetén a kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.

Döntéshozatal módia. határideje;

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Tanács javaslatának figyelembe
vételével. az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján a beadási
határidőt követö soros testületi ülésén. legkésöbb 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírójának joga van a pályázat egy részét vagy egészét indokolás nélkül
eredménytelennek minősíteni.

Pályázati adatlap letölthető: a www.bekesvaros.hu honlapról

Békés. 2018. március 29.

Izsó Gábor
po lgániwster
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