
JAVA S L AT
az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések

2011. évi támogatására

Ózd, 2011. április 21.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke

                            

Készítette: Turiné Orosz Margit karitatív és civil tanácsnok 



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi  költségvetésében 
az alapítványoknak és civil szervezeteknek 5.000.000 Ft pénzügyi támogatást hagyott 
jóvá.

A társadalmi szervezeteknek és szerveződéseknek pályázat lett meghirdetve a 
támogatásra. A pályázat a civil társadalom megerősödését, fejlődését, a szervezetek 
társadalmi szerepvállalását hivatott elősegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a 
civil  társadalom  közötti  partneri  viszony  és  munkamegosztás  előmozdítása  az 
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A támogatás odaítélésénél hangsúlyos szerepet kapott,  hogy az adott pályázó 
szervezet  mennyire  aktív,  mennyire  érzékelhető  a  város  közösségi  életében  való 
szerepvállalása, milyen és milyen mértékű társadalmi réteget szólít meg, a pályázatban 
megfogalmazott  cél  mennyire  értékteremtő  jellegű,  valamint  hogy  a  pályázó  a 
pályázati programjában mennyi önrészt vállalt be a projekt megvalósítása érdekében.

A pályázati felhívás alapján a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatás, melyet a pályázó  2011. április 1. és 2012. március 31. között keletkező 
működési,  és  ugyanezen  időszakban  a  működéshez  kapcsolódó  tárgyi  eszközök 
beszerzési, illetve programok, rendezvények költségeihez használ fel. A pályázatban 
kizárólag  a  fenti  időszakra  vonatkozó  számlák  számolhatók  el.  A  támogatás 
önmagában nem lehet a működés kizárólagos forrása.

A támogatott szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, mely 
az  általános  szerződési  feltételek  mellett  tartalmazza  a  pénzügyi  felhasználás-  és 
elszámolás módját is.

A pályázatban meghirdetett benyújtási határidőig (2011. 03. 31.) összesen 69 
szervezet  nyújtott  be  önálló  vagy  kötelezettségvállalóval  együttes  pályázatot.  A 
pályázatokat  érkeztetve  és  átvizsgálva  azok  mindegyike  az  alapvető  formai 
kötelezettségeknek  megfelelt,  vagy  a  meghirdetett  határidőig  pótolták  a 
hiányosságokat.  Sajnos  az  is  érzékelhető  volt,  hogy  egyes  pályázó  szervezetek 
nehézkesen  vesznek  részt  a  pályáztatási  folyamatban  –  azaz  az  egyes  pályázati 
anyagok kidolgozottságában már nagy különbségek jelentkeztek.

A 2011.  évre  jóváhagyott  keretből  a  mellékletként  csatolt  táblázatban  adjuk 
meg  javaslatunkat  a  felosztandó  támogatás  összegére.  E  táblázat  rövid  kivonatban 
tartalmazza a pályázó szervezet részleges adatait, valamint a megpályázott és javasolt 
összegeket. 
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Tárgy  :    Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2011. évi 
             támogatása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

döntést hozta:

A Képviselő-testület az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 

2011. évi támogatását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Az összegek folyósításáért felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  2011. december 20.
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