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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által ifjúsági célú pályázat került kiírásra 2017.
április 18-i beadási határidővel.
Pályázni a Debrecen város ifjúsági életében résztvevő, önálló jogi személyiséggel bíró
szervezeteknek lehetett – elektronikusan – az alábbi kategóriákban:
IFJÚSÁGI FELADATOK


Helyi ifjúsági identitást erősítő programok, melyek keretében megvalósul a közösségi
identitás erősítése, valamint a kulturális és környezeti örökség megőrzése.



A helyi ifjúságon belüli, illetve más korosztályokat összekötő kohézió kialakítását
elősegítő programok.



A kreativitás, innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok.



A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a
társadalmi befogadás előmozdítását elősegítő programok.

Az 1. kategóriában 10 db, 2. kategóriában 3 db, 3. kategóriában 2 db., és a 4. kategóriában 6
db, így összesen 21 db pályázat érkezett. A pályázatok formailag megfelelőek voltak.
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) rendelet (a továbbiakban:
Költségvetési rendelet) 5. sz. melléklet 18.1 alcímen „Civil, Kulturális és Ifjúsági Alap
összesen” során 20.400.000 forint került elkülönítésre.
A Költségvetési rendelet 18. §-a alapján:
„(1) 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.
(2) Amennyiben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási szerződés megkötését megelőzően a polgármester jogosult a
támogatási döntést meghozni. Nem szükséges a polgármester külön döntése abban az esetben,
ha a Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett, az (1)
bekezdésben meghatározott, pályázati rendszeren kívüli pénzbeli támogatás összegét rögzítő
kiadási előirányzat megnevezése egyértelműen tartalmazza a támogatott szervezet nevét.
(3) Az e rendeletben megtervezett Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" (5. melléklet 18. cím)
kiadási előirányzatának legfeljebb 70%-a pályázati úton kerülhet felhasználásra. A
fennmaradó kiadási előirányzat terhére a polgármester pályázati rendszeren kívül, egyedi
támogatások odaítélésről dönthet.”
A Költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdése alapján:
„(2) Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben olyan alapítványt kíván az
önkormányzat támogatni, amelynek támogatása a költségvetési rendeletben nem került
betervezésre az (1) bekezdés szerint, az alapítvány támogatásával kapcsolatos fedezet
biztosításáról a polgármester dönt a 15.§-ban foglalt szabályok szerint, a támogatási döntést
pedig a Közgyűlés jogosult meghozni.”
A beérkezett kérelmeket a Kulturális Osztály dolgozta fel az 1., 2., 3., 4. számú melléklet
szerint.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az 1., 2., 3., 4. számú melléklet mellékletben
szereplő pályázatokat véleményezni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének előterjesztésére a 6/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet 18. §-a és a 7. § (2) bekezdése alapján:
1. megtárgyalta az Ifjúsági Alap pályázatra érkezett, az 1., 2., 3., 4. számú mellékletben
szereplő pályázatokat.
2. Elfogadásra javasolja a polgármesternek az az 1., 2., 3., 4. számú mellékletben a
„Javasolt támogatás” oszlopban szereplő összegeket.

3. Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy a Bizottság véleményéről a
polgármestert tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. május 30.

Szabó Gyula
elnök

