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Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(VIII.14.)
sz. önkormányzati rendelete szabályozza a civil szervezetek támogatásának
rendjét. A 2015. évi költségvetés is tartalmazza a civil szervezetek támogatását
szolgáló összeget. Ha a rendeletnek megfelelő pályázati felhívást közzé tett e a
képviselő-testület, azt követően pályáztak az érintett civil szervezetek.
Kívánja-e módosítani a pályázati felhívást a képviselő-testület, ha igen, milyen
módon: A módosítás rendelet-módosítást jelent.
2.) A képviselő-testület kialakult döntéshozatali rendje1 szerint a nem
balatonboglári székhelyű civil szervezet akkor pályázhat, ha balatonboglári
lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a
támogatást. Mivel éven át rendszeresen érkeznek különböző, nem balatonboglári
(jótékonysági, kulturális, sport, stb.) szervezetektől támogatási kérelmek, ezért
azokat - rendkívül indokolt esetben - a polgármester terjeszthesse elő.
3.) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az előző évi támogatásról a rendelet
szerint elszámoljon a civil szervezet.
4.) Mivel be nem jegyzett boglári civil szervezetek (klubok, szakkörök) is
működnek, az ő támogatások akkor lehetséges, ha egy, szabályosan bejegyzett
civil szervezet "befogadja" őket. (Pld. BBSC lovas szakosztálya). Ilyen esetekben a
befogadó egyesülettel lehet - elkülönített célú felhasználással - szerződést kötni.
5. Sajátos támogatási mód volt, hogy a jogdíjakat átalánydíj formájában a
képviselő-testület átvállalta. Erre az idéntől akkor kerülhet sor,
- ha a költségvetésben változatlanul tervezik a jogdíj-átalányt,
- és ha a civil szervezet vagy önkormányzati intézmény a rendezvény a műsorát,
zenes programnál (bál) az elhangzott zeneszámokat írásban bejelenti.
6.) A pályázati felhívás megjelenése előtt a mellékelt és a kiírási feltételeknek
formailag meg nem felelő kérelmek érkeztek:
BBSC Néptánc Szakosztálya (Boglári Senior Néptánccsoport): Kossuth-vacsora
80 000 Ft (március 15-ei rendezvényére!)
BBSC Lovas Szakosztálya: a május végi fogathajtó versenyhez a hajóállomás
mögötti közpark és technikai eszközök használatának engedélyezését kéri,
valamint külön díjakat a város részéről. A közterület sport célú használatát a
polgármester engedélyezheti, a külön díjakat illetően a pályázat keretében
lehet dönteni.

1 14/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek támogatási rendjéről 4.§
(1) Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt civil szervezetei számára, azáltal, hogy az
önkormányzati intézmények tulajdonában lévő épületek számos civil szervezet székhelyeként, illetve
működésük színtereként szolgálnak.
(2) Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási
kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető az a civil
szervezet, amelyik,
a.) balatonboglári székhelyű,
b.) balatonboglári lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a
támogatást.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Balatonboglár Körzeti
Csoportja (121 boglári taggal) éves működésük támogatását kéri.
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete meg nem nevezett összegű támogatást kér.
7.) Mivel több támogatásra érdemes civil rendezvény (Kossuth-vacsora, Légrádi
Antal rock-fesztivál) már az I. negyedévben megvalósul. de a jelenlegi gyakorlat
szerint csak az I. negyedévet követően bírálják el a pályázatokat. Megfontolandó,
hogy
- ha a jövőben minden év decemberében közzé teszik a pályázati kiírást,
- januárban már beérkezhetnek a pályázatok,
- februárban - a már elfogadott költségvetés ismeretében- pedig dönthetnek a
pályázatokról.
HATÁROZATI JAVASLATOK
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013.(VIII.14.) sz.
önkormányzati rendeletet módosítja:
6. A pályázat elbírálása
8.§
(1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. szövegrész helyett:
(1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület megbízásából a
Humán Bizottság bírája el.
szövegrész lép.
Balatonboglár, 2015. február 12.
Mészáros Miklós
polgármester
Kihirdetve: Balatonboglár, 2015.
február 12.

Dr. Markó Péter
jegyző
Dr. Markó Péter
jegyző

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013.(VIII.14.) sz.
(módosított) önkormányzati rendeletnek megfelelő, a civil szervezetek támogatását
célzó (mellékelt) pályázati felhívást 2015. február 17-ig közzé teszi. A pályázatok
beadásának határideje: 2015. március 10.
Határidő. 2015. február 17-ig.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013.(VIII.14.) sz.
(módosított) önkormányzati rendelet alapján felkéri a Humán Bizottságot, hogy
2015. március 12-ig civil szervezetek támogatását célzó (mellékelt) pályázatokat
bírálja el és az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tájékoztassa a képviselőtestületet.

Határidő: 2015. március 12.
A Tájékoztatás határideje: képviselő-testület 2015. márciusi ülése
Felelős: Kalász Zoltán elnök
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átalány-díjas jogdíj
keretének terhére csak azokat a balatonboglári rendezvényeket támogatja,
amelynek szervezői az Artisjus előírásoknak megfelelően adatokat közölnek vagy
feltöltik a rendezvényük adatait Koncert Online műsorközlő rendszerbe.
Határidő. az érintettek értesítésére 2015. március 10.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Balatonboglár, 2015. február 3.
Vásárhelyi Tibor
ügyintéző

