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Tisztelt Képviselő-testület!
A településünkön működő civilszervezetek minden évben érdemi anyagi támogatást kaptak az
Önkormányzattól. Hat évvel ezelőtt került bevezetésre az az új pályázati rendszer, mely már a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
foglaltak alapján került kialakításra.
A civilszervezetek működésére jelentős hatással bíró jogszabályváltozások léptek életbe
2012. január 1. napjától. Teljesen új alapokra helyeződött a társadalmi szervezetek
szabályozása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény. (Civiltörvény) hatályba lépésével.
(A Civiltörvény 5. §-ának rendelkezésére, miszerint nem minősül egyesületnek a természetes
személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem
rendszeres vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületekre vonatkozó
rendelkezésekben meghatározott szervezete. E jogszabályhely alapján a természetes
személyek csoportja, személyegyesülése, melynek tagsága nincs nyilvántartva, illetve az
egyesületekre vonatkozó formális szervezettel nem rendelkezik, értelemszerűen nem
egyesület, és ha nem egyesület, akkor nem is civil szervezet.)
A fenti szabály szigorúságát mutatja a Civiltörvény 75. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy
2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást
(…) amely a civiltörvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját, az OBH-nál. E
rendelkezés alól kivételt képeznek a sportról szóló 2004. évi I. tv. szerinti szervezetek, rájuk
ez a szabály nem vonatkozik.
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Fontos kiemelni, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet jelentőségét:
2012. január 1. napjától minden civil szervezet (egyesület, alapítvány) köteles az
adománygyűjtés során a rendeletben foglalt előírásokat betartani.
Ennek alapján kell a civil szervezetnek működése nyilvánosságát biztosítani, továbbá
gazdálkodása és adománygyűjtése csak a rendelet keretei között történhet. Külön felhívom a
figyelmet arra, hogy a rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az adomány felhasználása és az
erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság
feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak (civil szervezetnek) honlapján,
hírlevélben tájékoztatást kell adnia működéséről és az adományok felhasználásáról. E
tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további
ismertetést nyújt.
A fentiek alapján elkészítésre került a 2017. évi pályázati dokumentáció, a pályázati adatlap,
az összeférhetetlenségi nyilatkozat, a kitöltési útmutató és a pályázati felhívás, mely pályázati
dokumentációt jelen előterjesztésemhez 1-4 sz. mellékletként csatolok.
Kiemelem, hogy a szervezettel nem rendelkező önkéntes személyegyesülések
támogatására a pályázati rendszerben továbbra sem kerülhet sor, figyelemmel a
civilszervezet fogalmának tartalmi meghatározására, így a szervezettel nem rendelkező
önkéntes személytársulások részére az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységén
keresztül tud az Önkormányzat támogatást nyújtani. Ilyen szervezettel nem rendelkező
önkéntes személytársulások településünkön a Nyugdíjasok baráti köre, a Női klub, a Horgász
szakkör, és a SZIVAROCK zenekar.
E szervezetek támogatásához azonban az szükséges, hogy az idei esztendőre meghatározott
támogatási keret felosztása során a T. Képviselő-testület gondoljon ezekre a
személycsoportosulásokra is a döntéshozatal során.
Erre oly módon kerülhet sor, hogy a pályázati kiírás közzétételével egyidejűleg ezen önkéntes
személytársulásoknak is lehetőségük nyílik, hogy évközi rendezvényeikhez segítséget
kérjenek az önkormányzattól. E kérelmüket – külön megkeresés nélkül - a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőben tehetik meg ők is. Kérelmükben ki kell térniük arra, hogy
milyen jellegű és költségű közösségi rendezvényeket kívánnak tartani az esztendő folyamán.
Az ő programjaikra az idei esztendőben 300.000 Ft-t különített el az önkormányzat saját
költségvetésében. Ebből az összegből lehet a szervezettel nem rendelkező önkéntes
csoportosulások által megtartott rendezvényeket az IKSZT-n keresztül támogatni.
A költségvetés tárgyalása során a Képviselő-testület 2.000.000,- Ft-t, azaz Kettőmillió
forintot különített el a civilek részére, ez az összeg kerül kiosztásra az önkormányzati
pályázati rendszerben. Nem kizárt természetbeni támogatás nyújtása sem. Ilyennek
tekinthető pl. az ingyenes helyiséghasználat, valamint a gépjármű használat kedvezményes
biztosítása.
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A beérkezett pályázatok bírálatát a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság végzi első
körben, a döntést pedig a T. Képviselő-testület a 2017. március 29-i ülésén hozhatja meg.
A döntéshozatalt követően kerül sor a támogatási szerződések megkötésére, illetve szükség
esetén a módosítására.
Mindezek után kerül majd sor az odaítélt támogatás folyósítására, illetve önkéntes
személytársulásoknál a számla bemutatását követő támogatás kifizetésre. A támogatás
összegének nagyságától és a pályázati céltól függően kerül majd folyósításra a megállapított
támogatások időarányos összege. Az elszámolási kötelezettség azonban továbbra is évi egy
alkalommal, december 31-i zárónappal, 2018. január 31-i elszámolási határnappal áll majd
fenn. A tavalyi pályázati támogatással minden támogatott civil szervezet határidőre
szabályszerűen elszámolt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra a T. Képviselőtestület elé:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzata elhatározza, hogy a településen működő, ott
székhellyel rendelkező, a Győri Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetek részére 2017. évben is pályázati rendszerben juttat
természetbeni vagy pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó cél szerinti
működésének támogatására. A pályázati eljárás során támogatható civilszervezetnek
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerinti civil szervezet
minősül és egyúttal a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell.
2. 2017. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott szervezetek 2.000.000,- Ft,
azaz Kettőmillió forint pályázati keretösszegre pályázhatnak.
3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Pályázati
Kiírást, Pályázati Adatlapot, Pályázat kitöltési útmutatót és Összeférhetetlenségi és
hitelességi nyilatkozatot, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni kell.
4. A pályázatokat 2017. március 20. napjáig Rábapatona Község jegyzőjéhez kell
benyújtani egy eredeti példányban. A pályázatokat a Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság soron következő ülésén elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a
Képviselő-testület soron következő ülésén hozza meg.
5. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási határidőt megelőző 5. napig
ez 2017-ben március 14. napja) beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A jelen
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határozat 4. pontjában meghatározott határidőn túl beérkezett, vagy egyébként illetve
ismételten hiányosan benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület érdemi elbírálás
nélkül elutasítja.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárás során szükséges
felhívásokat, jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye.
7. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás adminisztratív
feladatait lássa el, a pályázati felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások
szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és döntésre az illetékes bizottság
és a Képviselő-testület elé terjessze.
Felelős:

Molnár-Nagy Béla polgármester
dr. Németh Balázs jegyző

Határidő:

folyamatos
felhívás közzétételére: 2017. március 2.
egyebekre: 2017. március 29.

Kelt: Rábapatonán, 2017. február 23. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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