
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága 2018. március 27-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a Civil és Nyugdíjas

1 Ház 2017. évi tevékenységéről

-L.
Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészít ette:

Nyílt ülés Kovács András civil koordinátor

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (Xl. 30.) határozatával

jóváhagyta a 2018. I. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és

Sport Bizottság a 2018. márciusi ülésén tárgyalja meg a Civil és Nyugdíjas Ház 2017. évi

tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Kovács András civil koordinátor, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített

tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport

Bizottsága a Civil és Nyugdíjas Ház 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a

határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. március 22.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök
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A Békési Civil Szervezetek Háza működéil beszámolója a 2017. évről

A Békési Civil Szervezetek Háza, amely magába foglalja a Békési Nyugdijasházat is, biztosítja Békés

városban több civil szervezet rendezvényeinek lebonyolításához a megfelelő helyiségeket, amelyek

lehetnek Idubaapok, taggyűlések, közgyű]ések, kuratóriumi ülések, ebédek. konferenciák, fórumok

képzések, stb.

A Békési Civil Szervezetek Egyesülete szolgáltatásain keresztül segítséget nyújt részükre, amely

segítség lehet csoportos (képzés, konferencia, fórum, műhelymunka), vagy pedig egyedi, az adott

szervezetre szabott.

Az intézményt Békés Város Önkormányzata tartja fenn. A szolgáltatást és a

számítástechnikai/irodatechnikai eszközöket a Békési Civil Szervezetek Egyesülete biztosítja. A civil

szervezetek által fel nem használt időpontokban a civil koordinátor a helyiségeket Idadhatja bérbe.

Szolgáltatások civil szervezetek tagjainak részére a Békési Civil Szervezetek

Egyesületén keresztÜl:

• Konferenciák, előadások, tanfolyamok, fórumok, szakmai műhelyek szervezése.

• Elektronikus és hagyományos levelezés lebonyolitása, segítség nyújtás a különböző

elektronikus úton történő ügyek intézésében.

• Segítség nyújtás civil szervezet alapításának, megszüntetésének, változás bejelentésének

elkészitésében, lebonyolitásában, alapszabályok, alapitó okiratok elkészítése, módosítása.

• Közgyűlések, taggyűlések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése.

• Dokumentumok kezelése, karbantartása, plakátok, meghivók, szóróanyagok készítése.

• Fénymásolás, nyomtatás.

• Információ továbbítása a média felé. Hírek, rendezvényekről fényképes beszámolók készítése.

• Pá]yázatflgyelés, valamint országos és önkormányzati pályázatok előkészítése, írása.

Az intézmény helyiségei:

• Civil iroda

• 100 fős terem

• 20 fós terem

• 14 fős terem (irodának is alkalmas)
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A Békési Civil Szervezetek Háza működési beszámolója a 2017. évr8l

• 8 fős terem (irodának is alkalmas)

• 3 fős iroda helyiség

• Biliárdlercm

• Teakonyha

Cégek, civil szervezetek vagy magánszemélyek által is kibérelhető helyiségek:

• 100 fős terem

• 20 fős terem

• 14 fős terem (irodának Is alkalmas)

• 8 fős terem (irodának is alkalmas)

• 3 [ős iroda helyiség

A bérleti díj tartalmazta;

• Parkolási lehetőség az udvaron.

• Teakonyha használat, továbbá tálaló edények, tányérok poharak, evőeszközök a
rendezvényekhez.

• Internet hozzáférés Wi-Fi-n keresztül (konferenciák, előadások tanfolyamok részére)

A helyisógek alkalmasak:

• ldubnapok, közgyűlések, konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok,

• termékbemutatók, vásárok, egészségnapok. lakodalmak, zenés családi vagy céges ebédek
vacsorák lebonyolítására is.

Terembérleti díjak 2017-ben:

• Előadásokra, tanfolyamokra, árusitásra:

— Nagyterem bérleti díja: 3000,- Ft/ára

— Ki5terem bérleti díja: 1600,- FUára

• Nagyterem üzemi étkezdével megegyező célokra:

— Hivatali dolgozó részére: 10000,- Ftialkalom

— Külső igénylő esetén: 16000.- Ft/alkalom
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A Békési Civil Szervezetek Háza működési beszámolója a 2017. évről

Pénzforgalmi jelentés a 2017. évről;

• Bevételek

Terem bérbeadásból 930 900,- Ft

Összesen: 930900,- Ft

• Kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése 85748,- Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 114660,- Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 76643,- Ft

Közüzemi díjak 1123131,- Ft

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások 13 197, Ft

Egyéb szolgáltatások 94947,- Ft

Mük. c. előzetesen felszámitott ÁFA 425 886.- Ft

Összesen: 1934212,- Ft

Az Összes bevétel alakulása az elmúlt években:

• 2014 85811,-Ft

• 2015 252980,-Ft

• 2016 5628001- Ft

• 2017 930900,-Ft

Az összes kiadás alakulása az elmúlt években:

• 2014 2368642,-Ft

• 2015 2687587,-Ft

• 2016 1709625,-Ft

• 2017 1934212,-Ft

Az intézmény munkatársai 2017-ben:

• 1 fő civil koordinátor

• I fő adminisztrátor

• 1 fő takadtó

Mindhárom munkatárs a közmunka programon keresztül volt foglalkoztatva.
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A Békési CMI Szervezetek Haza működési beszámolója a 2017. évről

Nyitva tartás:

• Munkanapokon 8.00-16.00 Óra (hosszabbitott nyitva tartás megegyezés szerint)

• Hétvégén megegyezés szerint

2017-ben a Békési Civil szervezetek Háza helyiségeit igénybe vevő civil szervezetek

összesített adatai (klubnap, taggyűlés, közgyűlés, kuratóriumi ülés):

• Foglalkozásakon résztvevők száma Összesen: 3761 fő

• Foglalkozások száma Összesen; 191

• Foglalkozások összes óraszáma: 672

2017-ben a Békési Civil szervezetek Háza helyiségeit igénybe vevő terembérlők adatai:

• Egyedi alkalom: 56

• Folyamatos terembérlő: 2

Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás5al rendelkező, és a

helyiségeket igénybe vevő civil szervezetek névsora:

• 102. sz. Galambtenyésztő Egyesület

• Békés és Környéke Biokultúra Egyesület (a Kspince utca 44. szám alatt)

• Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

• Békési Civil Szervezetek Egyesülete

• Békési Horgász Egyesület

• Békési Idősekért Alapítvány

• Békési Kertbarát Kör

• Békési Múzeumbarátok Köre

• Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja

• Békési Nyugdíjasok Egyesülete

• Békési Ornitológiai Egyesület

• Békési Szabadidős Ijászklub

• Békési Szabadidős Lovasldub

• Békési Szlovákok Egyesülete

• Békési Városvédő és Szépítő Egyesület (a Kispince utca 44. szám alatt)
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A Békési Civil SzcrvczeLek Háza működési baszámolója a 2017. évtől

• Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete

• Esély Állat- ás Természetvédő Közhasznú Egyesület

• KÉSZ (a lUspincc utca 44. szám alatt)

• Körösök Régió Természetjáró Egyesület

• MozgáskorláLozottak Békés Megyei Egyesületének Békési Helyi Szervezete

• Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományórző Közhasznú Egyesület (a Kispince utca 44.

szám alatt)

• Téglagyári Horgász Egyesület

• Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata

A Békési Civil Szervezetek Egyesülete 2017. évi szolgáltatásai számokban:

• 2017 tavaszán befejeződött a 60 órás Civil menedzsment” képzés.

• 2017 októberében elindult a „Civil marketing” tanfolyam.

• NEA pályázati fórum: 8 résztvevő

• Beszámoló elkészítése az Országos Bírósági Hivatalnak: 6 civil szervezet

• NAV nyomtatványok kitöltése (ÁNYK) évi több alkalommal: 12 civil szervezet

• lnformáci6 keresése, összegyűjtése évi több alkalommal: 11 civil szervezet

• Elektronikus ás hagyományos levelezés lebonyolítása évi több alkalommal: 13 civil szervezet

• KSH beszámoló készítése elektronikus úton évi több alkalommal: 5 civil szervezet

• Információ küldése. továbbítása e-mailen évi több alkalommal: 101 civil szervezet

• Közgyűlésen jegyzőkönyv vezetés ős jegyzőkönyv elkészítése évi több alkalommal: 6 civil

szervezet

• Civil szervezet munkatervének elkészítése: 4 civil szervezet

• Alapító okirat módosítás: 6 civil szervezeL

• Civil szervezetek törvényszéki ügyeinek lebonyolhása (változásbejegyzés, megszüntetés,

alapítás): 12 civil szervezet

• Installáció a Madzagfalvi Napokra: 1 db

• Hírek rendezvényekről képes beszámolók készítése, Lovábbitása a média felé: 7 civil

szervezet

• Önkormányzati pályázat elkészítése: 5 civil szervezet

• NEA működési és szakmai pályázat írása, továbbá tanácsadás a pályázatok elkészítéséhez ás
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A Békési Civil Szervezetek I-láza mOködési beszámolója a 2011. évről

elszámolásához: 7 clvii szervezetet

• Nyomtatás, fénymásolás: 12000 oldal

• Erzsébet Program pályázatok elkészitésc és a szállásfoglalások lebonyolitása 2017-ben: 73

személy

A Kispince utca 44. szám alatt található Népi Lakóházban elhelyezett civil szervezetek

névsora:

• Békési Városvédő- és Szépító Egyesület

• KÉSZ

• Nefelejcs Békési Kulturális és 1-lagyományőrzó Közhasznú Egyesület

• Békés és környéke Biokultúra Egyesület

Az épület műemlék. Az épület egyik lakásnak kialakított részében egy gondnok lakik, aki felügyeli a

ház működését.
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A Békési Civil Szervezetek Fiáza működési beszámolója a 2017. évről

A Békési Civil Szervezetek Háza elérhetőségei:

• Cím: 5630 Békés, Hőzsó utca 4.

• Tc1cfonszám 66/417-126

• E-mai] Cím: civilhaz@gmail.com

• Honlap: www.facebook.com/BckcsiCivi1SzervezetckNazai

• Civil koordinátor tclcíonszáma: 70/459-0794

Békés, 2018. március 19.

J
Kovács András

civil koordinátor
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