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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé a Civil, Kulturális és
Ifjúsági ”Alap” felhasználására, valamint sportfeladatok támogatására vonatkozóan. A pályázatok
beadási határideje 2017. április 18. napja volt. Pályázni az alábbi területeken, a felsorolt
kategóriákban lehetett:
I. Kulturális Alap
1. Művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tudományos programok támogatása;
2. Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének támogatása.
Pályázók köre: a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó
előadóművészek, alkotóművészek, tudományos kutatók, művészeti csoportok, a városban
működő kulturális intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági
társaságok.
II. Civil Alap
1. Hagyományőrző, értékteremtő, valamint városrészi rendezvények, programok támogatása;
2. Kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok támogatása (a kisebbségi
kultúrák megismertetése a többségi társadalom tagjaival népszerűsítő rendezvények keretei
között);
3. Civil együttműködések támogatása, amely a szervezetek közötti kooperatív – egyeztető –
együttműködő tevékenységekre irányulnak (fórumok, találkozók, képzések, kerekasztal
tárgyalások szervezése, rendszeresen megjelenő közösségi, információs kiadvány
megjelentetése);
4. Városrészekben működő kis közösségek, helyi aktivitások működési támogatása.

Pályázók köre: a debreceni székhelyű civil szervezetek (egyesület, alapítvány), egyházi szervezetek.
III. Ifjúsági Alap
1. Debreceni fiatalok identitását erősítő programok, melyek keretében megvalósul a közösségi
identitás erősítése, valamint a kulturális és környezeti örökség megőrzése;
2. A helyi ifjúságon belüli kohézió kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő párbeszédet
elősegítő programok;
3. A kreativitás, innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok;
4. A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
befogadás előmozdítását segítő programok.

Pályázók köre: Debrecen város ifjúsági életében résztvevő civil szervezetek (egyesület, alapítvány),
egyházi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok.

IV. Sportfeladatok
1. Szabadidősport (kiemelkedő szabadidős és egészségkárosultak részére rendezett
sportrendezvények szervezése és azokon való részvétel, sportszervezetek működési költségeinek
(sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak, engedélyek, licence díjak,
könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatása;
2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása (kiemelt
nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezése és azokon történő részvétel, valamint
nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülés, sportszervezetek működési
költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak, engedélyek, licence
díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatása).
Pályázók köre: Debrecen város sportéletében résztvevő civil szervezetek (egyesület, alapítvány),
gazdasági társaság, köznevelési intézmény.
A felhívásra beérkezett pályázatok formailag megfelelőek voltak, mely közül 26 db alapítványi
pályázat került benyújtásra. A pályázó alapítványokat, azok bemutatását és pályázatuk témáját az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
A Civil-, Kulturális- és Ifjúsági Alapra beérkezett pályázatok támogatási fedezete a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. melléklet „Civil, Kulturális és Ifjúsági ”Alap”
összesen” elnevezésű 18. címen, a sportfeladatok támogatása pedig a „Sportfeladatok és kiemelt
sportrendezvények” címet viselő 5.9. melléklet 12.1.4. alcímen elkülönített „Szabadidősport”, és
a 12.1.5. alcímen elkülönített „Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése”
előirányzatán áll rendelkezésre.
A 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 költségvetési rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján:
„(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
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.
(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 költségvetési rendelet 18. § (1) és (3) bekezdése alapján a központi kezelésű feladatok között
megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy
felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatás támogatási
szerződés alapján kerül folyósításra a támogatottak részére, valamint az e rendeletben
megtervezett Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap” (5. melléklet 18. cím) kiadási előirányzatának
legfeljebb 70 %-a pályázati úton kerülhet felhasználásra.
A beérkezett pályázatokat a Kulturális Bizottság és az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, mint
illetékes szakbizottságok véleményezték, és a 49/2017. (VI. 20.) KB határozatban, valamint az
51/2017. (VI. 19.) és az 52/2017. (VI.19.) OISB határozatokban tettek javaslatot a támogatottak
személyére és a támogatás összegére vonatkozóan az előterjesztés melléklete szerint.
A fentiek alapján, a pályázati felhívásra érkezett alapítványi pályázatokkal kapcsolatos
támogatási döntés meghozatala a Közgyűlés hatásköre. Az egyéb pályázó szervezetek
vonatkozásában - a költségvetési rendelet 18. § (2) bekezdése alapján - a polgármester jogosult a
támogatási döntést meghozni.
A pályázatok a Kulturális Osztályon megtekinthetők, valamint a nyertes pályázatok az
Önkormányzat honlapján, valamint a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon megjelenítésre
kerülnek.
Mivel a támogatott alapítványokat és a részükre megítélt támogatások összegeit elkülönített
költségvetési előirányzaton kell szerepeltetni a költségvetésben, ezért ezen alapítványok és
támogatási összegeik önálló jogcímenként átcsoportosításra kell hogy kerüljenek a költségvetési
rendelet 5.11. melléklet (Közművelődési feladatok) 15.1.17.6. „Egyéb alapítványok évközi
támogatása” elnevezésű jogcímre.
A támogatási döntésre való javaslatot a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja, a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és
(2) bekezdése, és a 18. § (1) és (3) bekezdése alapján, figyelemmel az 53/2005. (XII. 9.) Kr.
rendeletre, valamint a 49/2017. (VI. 20.) KB határozatra, az 51/2017. (VI. 19.) és az 52/2017. (VI.
19.) OISB határozatokra
1./ dönt a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017. évben a Civil, Kulturális és
Ifjúsági ”Alap” felhasználására, valamint sportfeladatok támogatására kiírt pályázati felhívásra
pályázatot benyújtó alapítványok támogatásáról a melléklet szerint, a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5.
melléklet „Civil, Kulturális és Ifjúsági ”Alap” összesen” elnevezésű 18. cím, valamint a
„Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények” címet viselő 5.9. melléklet 12.1.4. alcímen
elkülönített „Szabadidősport” és a 12.1.5. alcímen elkülönített „Nemzetközi és
utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése” előirányzata terhére.

2./ Támogatási szerződést köt működési célú, vissza nem térítendő támogatás folyósítására a
mellékletben felsorolt alapítványokkal.
3./ Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötését megelőzően, az 1./ pontnak
megfelelő támogatási összegeknek a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet „Közművelődési
feladatok” címet viselő 5.11. melléklet 15.1.17.6. „Egyéb alapítványok évközi támogatása”
elnevezésű jogcímre történő átcsoportosítására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

az előterjesztés előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az átcsoportosításért:

a Polgármester

4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázó alapítványokat értesítse a támogatási
döntésről és gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről, valamint felhatalmazza a
Polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:

az értesítésre: azonnal
a szerződések előkészítésére és aláírására: a fedezet átcsoportosítását követően
azonnal

Felelős:

az értesítésért és a szerződések előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
a szerződések aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges!

Debrecen, 2017. július 12.

Dr. Bene Edit
Humán Főosztály vezetője

