ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester

Tárgy:
Döntés alapítványok támogatásáról

Iktatószám:
KULT-9851/2022

Ügyintéző:
Kovács István

Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester,
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály
vezetője,
Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Kulturális és Oktatási Bizottság
Ifjúsági és Sportbizottság
Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:

2022.06.16
Tóthné dr. Varga Marianna

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:
Határozati javaslat melléklete Döntés az alapítványok támogatásáról

Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé a Civil, Kulturális
és Ifjúsági ”Alap” felhasználására, valamint Sportfeladatok támogatására. A pályázatok beadási
határideje 2022. április 4-e volt. Pályázni az alábbi területeken, a felsorolt kategóriákban
lehetett:
A.) KULTURÁLIS ALAP
A Kulturális Alapra a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészek,
alkotóművészek, kutatók, művészeti csoportok, a városban működő kulturális intézmények,
szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthattak be
pályázatot az alábbi célokra:
1. közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok
támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást
állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát,
2. Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének
támogatására.
B.) CIVIL ALAP
Civil Alapra a város életében résztvevő civil szervezetek nyújthattak be pályázatot az
alábbiakban megjelölt célokra:
1. kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a
településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével
valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést,
2. társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil
szervezetek működési támogatására,
3. civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e
forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.
C.) IFJÚSÁGI ALAP
Ifjúsági Alapra a város ifjúsági életében résztvevő civil szervezetek, intézmények, nonprofit
gazdasági társaságok nyújthattak be pályázatot.
Az Ifjúsági Alap keretében egy pályázati kategóriát hirdettünk meg, melynek célja fiatalokból
álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatása.
D.) SPORTFELADATOK
A Sportfeladatokra a város sportéletében résztvevő civil szervezetek, gazdasági társaságok,
köznevelési intézmények nyújthattak be pályázatot az alábbi célokra:
1. szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására),
2. sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e
forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére,
3. nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására
(kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő

részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő
felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására),
4. létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb
sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő
felmutatása mellett).
A felhívásokra összesen 178 pályázat érkezett, melyből 30 db-ot különböző alapítványok
nyújtottak be.
A Civil Alap esetében 1 kérelem, melyet gazdasági társaság nyújtott be, nem felel meg a
pályázati feltételeknek, mivel erre az alapra kizárólag civil szervezetek pályázhattak. A többi
beérkezett pályázat formailag megfelelő volt. A pályázatok megtekinthetők Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályának (Új Városháza, 4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.) 112. irodájában.
II.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát – a fenti pályázatokon kívül – az alábbi
alapítványok keresték meg kérelmükkel:
a) a Medicopter Alapítvány (székhelye: 1081 Budapest, Szilágyi u. 3., képviseli: Rédei
Lászlóné elnök), amely az egész országra kiterjedően végzi a légi mentési
tevékenységét, illetve biztosítja ezen tevékenység anyagi, tárgyi, személyi feltételeit,
eszközbeszerzésre kér támogatást Önkormányzatunktól.
b) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (székhely: 1182 Budapest, Királyhágó u. 70.,
képviseli: Kónya Zoltán elnök) a mentőszolgálat korszerű működésnek támogatása
érdekében fejti ki tevékenységét, az Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet
székházának felújítására kér anyagi támogatást.
c) az Új Egészség Alapítvány (székhelye: 4030 Debrecen, Csángó utca 4., képviseli:
Császárné Szűcs Klára elnök) a mozgásszervi panaszokkal küszködő betegek
egészségének javítása, ezen betegek gyógyítása, rehabilitációja érdekében fejti ki
tevékenységét, működéséhez, programjai megvalósításához kér támogatást.
III.
A Civil, Kulturális és Ifjúsági Alapra valamint a Sportfeladatokra beérkezett pályázatok,
valamint az egyéni kérelmek támogatási fedezete a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 14. melléklet 18. cím Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap”, valamint a
Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények címet viselő 24. melléklet (14. melléklet 12. cím
részletezése) Szabadidősport (12.1.4 alcím), Nemzetközi és utánpótlásversenyek (12.1.5
alcím), valamint a Létesítményhasználat támogatása (12.1.6 alcím) megnevezésű kiadási
előirányzatokon áll rendelkezésre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre - egyebek mellett - az alapítványi
forrás átvétele és átadása.

A Rendelet 7. §-a rendelkezik az alapítványok részére nyújtandó támogatásokról. Eszerint a
Mötv. 42. § 4. pontja alapján az önkormányzat által az alapítványok részére nyújtandó
támogatások (források) összegeit elkülönített költségvetési kiadási előirányzatok tartalmazzák,
az előirányzatok megnevezésében feltüntetve az alapítványok neveit.
Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben olyan alapítványt kíván az
önkormányzat támogatni, amelynek támogatása a Rendeletben nem került betervezésre a
fentiek szerint, az alapítvány támogatásával kapcsolatos fedezet biztosításáról a polgármester
dönt, a támogatási döntést pedig a Közgyűlés jogosult meghozni.
A Rendelet 18. § (1) és (3) bekezdése alapján az önkormányzat a központi kezelésű feladatai
között megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy
felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási
szerződés alapján folyósítja a támogatottak részére, valamint a Civil, Kulturális és Ifjúsági
„Alap” (14. melléklet 18. cím) kiadási előirányzatának legfeljebb 70%-a pályázati úton kerülhet
felhasználásra.
A beérkezett pályázatokat a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint az Ifjúsági és
Sportbizottság, mint illetékes szakbizottságok véleményezték, a Civil- és a Kulturális Alap
vonatkozásában a 49/2022. (VI. 15.) KOB határozatban, az Ifjúsági Alap vonatkozásában a
15/2022 (VI. 15.) ISB határozatban, a sportfeladatok tekintetében a 16/2022 (VI. 15.) ISB
határozatban tettek javaslatot a támogatottak személyére és a támogatás összegére vonatkozóan.
A támogatási döntésre – a pályázatot benyújtott alapítványok esetében a bizottságok
javaslatának figyelembevételével – a határozati javaslat melléklete szerint teszek javaslatot.
Mivel a támogatott alapítványokat és a részükre megítélt támogatások összegeit elkülönített
költségvetési előirányzaton kell szerepeltetni a költségvetésben, ezért ezen alapítványokat és
támogatási összegeiket önálló jogcímként át kell csoportosítani a Rendelet Közművelődési
feladatok címet viselő 26. melléklet (14. melléklet 15. cím részletezése) 15.1.23.13. „Egyéb
alapítványok évközi támogatása” elnevezésű jogcímre a támogatási döntés meghozatalát
követően. Az átcsoportosításról szóló döntés a polgármester hatásköre.
A nyertes alapítványok az Önkormányzat honlapján, illetve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
honlapon jelennek meg.
IV.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja, a 3/2022. (II.
24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése és a 18. § (1) és (3) bekezdése alapján,
figyelemmel az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendeletre, a 49/2022. (VI. 15.) KOB határozatban, a
15/2022 (VI. 15.) ISB határozatban valamint a 16/2022 (VI. 15.) ISB határozatban foglaltakra
1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2022. évben a Civil, Kulturális és
Ifjúsági ”Alap” felhasználására, a Sportfeladatok támogatására kiírt pályázati felhívásra
pályázó, valamint egyéni kérelmet benyújtó alapítványok támogatásáról a melléklet szerint
dönt.
2./ Támogatási szerződést köt működési célú, vissza nem térítendő támogatás nyújtására a
melléklet A) és B) pontjában megjelölt alapítványokkal az ott megjelölt támogatási összegek
tekintetében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 18. cím Civil, Kulturális és
Ifjúsági ”Alap” összesen elnevezésű, valamint a Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
címet viselő 24. melléklet (14. melléklet 12. cím részletezése) 12.1.4. Szabadidősport, 12.1.5.
Nemzetközi és utánpótlásversenyek, és a 12.1.6. Létesítményhasználat támogatása
megnevezésű kiadási előirányzatok terhére.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötését megelőzően a
támogatási összegeket a Rendelet Közművelődési feladatok címet viselő 26. melléklet (14.
melléklet 15. cím részletezése) 15.1.23.13. „Egyéb alapítványok évközi támogatása”
elnevezésű jogcímre csoportosítsa át.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előterjesztés előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az átcsoportosításért:
a Polgármester

4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az érintetteket értesítse a Közgyűlés döntéséről,
továbbá gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről és felhatalmazza a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

az értesítésre: azonnal
a szerződések előkészítésére: a fedezet átcsoportosítását követően azonnal
a szerződések előkészítéséért a Kulturális Osztály vezetője
a szerződések aláírásáért a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.
Dr. Papp László
polgármester

