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Ózd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.20.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése szerint a civil szervezetek
támogatására előirányzott 4.000 EFt, az egyházak támogatására előirányzott
3.000 E Ft keretösszegek (4. melléklet 12. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat)
felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
A társadalmi szervezeteknek, szerveződéseknek és egyházaknak pályázat
lett kihirdetve a támogatásra. A pályázat a civil társadalom megerősödését,
fejlődését, a szervezetek társadalmi szerepvállalását, valamint az egyházak
támogatását 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 a 2015. április 1. és 2016. március 31.
között keletkező működési illetve beruházási, 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,
amely az általános szerződési feltételek mellett tartalmazza a pénzügyi felhasználás
– és elszámolás módját is.
A pályázatban meghirdetett benyújtási határidőig

(2015. március 27.)

összesen 68 civil szervezet, 8 egyházi és 2 egyházhoz kötődő civil szervezet
nyújtott be önálló vagy kötelezettségvállalóval együttes pályázatot. A pályázatokat
érkeztetve és átvizsgálva azok mindegyike az alapvető formai követelményeknek
megfelelt.
A 2015. évre jóváhagyott keret felosztását, a pályázó civil és egyházi
szervezetek részleges adatait, valamint a megpályázott és javasolt összegeket a
határozati javaslat 1. mellékleteként csatolt táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen!

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
… / 2015. (IV. 23.) határozata
civil szervezetek és egyházak
2015. évi támogatásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a civil szervezetek és egyházak 2015. évi támogatását a
határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős az összegek folyósításáért:
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