2. számú melléklet

CIVIL CSELEKVÉSI TERV
2016.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2013 (I. 31.) Kgy. sz.
határozatával elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját,
valamint felkérte a polgármestert, hogy a Koncepció alapján évenként
kidolgozott Civil Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Cselekvési Terv ) terjessze
a Közgyűlés elé.
A Cselekvési Terv indokolással tartalmazza a 2016. évben végrehajtandó
feladatokat, illetve a feladatokhoz hozzárendeli azok végrehajtásának határidejét
és az ellátásukért felelős szervezeti egységeket.
1. Civil Fórum működtetése
Indok: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Civil Koncepció
elfogadásával kinyilvánította, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében széles
körű konzultációt kíván folytatni a Szombathelyen működő civil szervezetekkel. Ennek
érdekében a 2013-2016. évekre terjedő időszakra létre hozta a Civil Fórumot, amely a
Közgyűlés által 215/2013. (IV. 25.) Kgy. számú határozattal elfogadott Ügyrendje
alapján működik. Az Ügyrend IV. számú, a Civil Fórum összetételéről szóló bekezdése
értelmében a Civil Fórum munkájában delegált tagként részt vevő civil szervezetek
megbízatása 3 évre szól. A Civil Fórum delegált tagjai - a szakbizottságok javaslatáraa Közgyűlés jóváhagyásával kezdték meg megbízatásukat. A Civil Fórum alakuló
ülése 2013. júniusában volt.
Feladat:
1) Civil Fórum delegált tagjaira javaslattétel;
2) Civil Fórum összehívása évente legalább egy alkalommal, valamint a civil
szervezeteket érintő Közgyűlési napirendek előtt.
Határidő:

2016. április (1. pont vonatkozásában)
Folyamatos (2. pont vonatkozásában)

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

2. Az Önkormányzati Támogatások Rendszere működésének figyelemmel
kísérése, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013.(XII.4.) számú
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
Indok: Az Önkormányzat kialakította az Önkormányzati Támogatások Rendszerét,
amelyen egyedi támogatási kérelmek, pályázatok az Önkormányzathoz történő
benyújtására szolgál. Feladat továbbra is az ÖTR rendszer működtetése. Az ÖTR
rendszer működtetése mellett azonban fontos annak minél felhasználóbarátabbá
tétele.

Az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) számú önkormányzati
rendelet biztosítja az ÖTR rendszer jogi hátterét, a hatékony működés elősegítéséhez
annak rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén módosítása elengedhetetlen.
Feladat:
1) A rendszer folyamatos működtetése;
2) Működésének figyelemmel kísérése;
3) Szükség esetén módosítása;
4) A rendelet alkalmazása során feltárt problémák, hiányosságok felkutatása,
szükség szerint rendeletmódosítási javaslat.
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály, Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet

3. A Szombathely Megyei Jogú Város Civil Koncepciója elfogadása
Indok: Szombathely Megyei Jogú Civil Koncepciója 2013 évtől 2016 évig terjedő
időszakra szól. Javasolt annak felülvizsgálata, a 2013. januárjában elfogadott Civil
Koncepcióban kitűzött, azóta megvalósult célok Civil Koncepcióba történő beépítése,
új feladatirányok kijelölése.
Feladat:

A Civil Koncepció felülvizsgálata, új Koncepció kialakítása

Határidő:

2016. október

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Egészségügyi
és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

4. Javaslat „Az Év Civil Szervezete-díj” kiírására, a beérkezett javaslatok
elbírálására
Indok: 2013. évben a kitüntetésekről szóló 7/1996.(II.29.) önkormányzati rendelet
módosításával került megalapításra „Az Év Civil Szervezete-díj” kitüntetés. A
kitüntetéssel az aktívan működő és az Önkormányzattal együttműködő civil
szervezeteket részesítik elismerésben. A kitüntetés átadására a Szent Márton
ünnepség keretében kerül sor.
Feladat:
1) Felhívás elkészítése, közzététel, népszerűsítés;
2) Döntéshozatal;
3) A kitüntetés kiosztása.
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Határidő:

2016. június (1. pont vonatkozásában)
2016. október havi Közgyűlés (2. pont vonatkozásában)
2016. november (3. pont vonatkozásában)

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Egészségügyi
és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

5. Kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, a civil
szervezetekkel
Indok: A folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás alapvető feltétele az
Önkormányzat és a civil szervezetek közti együttműködésnek. A Vas Megyei Civil
Információs Centrum napi kapcsolatban áll az általa feltérképezett helyi és megyei
hatókörben működő civil szervezetekkel. Ahhoz, hogy az információ áramlás
megvalósuljon az Önkormányzatnak is állandó kapcsolatban kell állnia a Civil
Információs Centrummal. A civil szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartás a Jogi
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke és a civil ügyintéző útján valósul meg.
Lehetőségeikhez mérten részt vesznek a civil szervezetek rendezvényein,
tájékoztatást adnak a civil szervezeteket érintő döntésekről, aktualitásokról,
közvetítenek az önkormányzat és a civil szervezetek között.
Feladat:
1) Személyes kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal és
a civil szervezetekkel (rendezvényeken való részvétellel);
2) Nem személyes kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal
és a civil szervezetekkel (telefonon, papír alapon, elektronikus úton).
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

6. A Szent Márton Év népszerűsítése, a Szent Márton Év lebonyolításába civil
szervezetek bevonása
Indok: 2016. Szent Márton születésének 170. évfordulója, amelyről Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton év megszervezésével és
lebonyolításával emlékezik meg. A rendelkezésünkre bocsájtott mintegy 800 millió
forint pénzeszköz egy része civil szervezetek számára kerül átadásra Közgyűlési vagy
Bizottsági döntés útján. A civil szervezetek színvonalas programok szervezésével
biztosítják a Szent Márton Év Szent Márton szellemiségéhez méltó megünneplését.
Emellett fontos feladat a megvalósuló programok népszerűsítése is, amely egyrészt a
Civil Fórumon, másrészt a látókörünkben lévő civil szervezeteken keresztül történik,
meghívók, tájékoztatók, megküldésével, személyes tájékoztatás útján.
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Feladat:
1) A Közgyűlés döntése alapján támogatott civil szervezetek számára
pénzeszköz átadása; felhasználás ellenőrzése;
2) Pályázati kiírás elkészítése, döntéshozatal, pénzeszköz átadása;
felhasználás ellenőrzése;
3) Kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás.
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

7. Az önkéntesség népszerűsítése
Indok: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
elfogadásával előtérbe került az önkéntesség. Az önkéntesség hirdetésében, illetve az
önkéntesek alkalmazásában az Önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia, valamint
az Önkormányzatnak érdeke, hogy ösztönözze nagyrendezvényein, programjain
önkéntesek alkalmazását.
Feladat:
1) Vas Megyei Önkéntes Centrummal együttműködve az önkéntesség
kommunikálása;
2) Önkéntesek foglalkoztatásának ösztönzése (rendezvényeken).
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

8. Határon túli magyar civil szervezetekkel történő aktív kapcsolattartás
Indok: Az Önkormányzattal együttműködő határon túli magyar civil szervezetek
kulturális értékeinek bemutatása Szombathelyen, a kölcsönös együttműködés, a
folyamatos kapcsolattartás elősegíti az egyes határon átnyúló pályázati lehetőségek
megvalósítását.
Feladat:

Kapcsolattartás

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

9. Sport területén működő civil szervezetek bevonása a Civil Fórum munkájába
Indok: A Civil Koncepció elfogadása óta megvalósult feladatok végrehajtása során
kirajzolódott, hogy a sport civil szervezeteket hatékonyabban szükséges bevonni a
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Civil Fórum munkájába, mert az önkormányzati támogatások kedvezményezettjei
legnagyobb mértékben a sport civil szervezetek.
Feladatok:

Kapcsolatfelvétel a sport területén működő civil szervezetekkel, Civil
Fórum üléseire meghívás küldése.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda

10. Civil szervezetek részvételének segítése a Savaria Történelmi Karneválon
Indok: Cél az, hogy a Savaria Történelmi Karnevál programjaiban a szombathelyi civil
szervezetek tagjai, önkéntesei minél nagyobb számban vegyenek részt látogatóként
és lebonyolítóként egyaránt, a rendezvényeket változatosabbá, színesebbé tegyék,
erősítsék a lokálpatrióta érzést.
Feladat:

Civil Korzó népszerűsítése, civil szervezetek informálása a részvétel
lehetőségeiről, feltételeiről.

Határidő:

2016. augusztus

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

11. Az Önkormányzat által elnyert pályázati programok előkészítésébe,
megvalósításába civil szervezetek bevonása
Indok: A pályázatok egy részének kiírásában szerepel a civil szervezetekkel való
együttműködés, mint feltétel, ezért fontos az erre alkalmas civil szervezetek bevonása.
Feladatok:

Az önkormányzat által elnyert pályázatok esetében, a pályázat
előkészítésébe, megvalósításába lehetőség szerint civil szervezetek
bevonása.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

Szombathely, 2016. február „

”

/: Dr. Puskás Tivadar:/
polgármester
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Záradék:
A 2016. évi Civil Cselekvési Tervet a Közgyűlés a …./2016. (II.25.) számú
határozatával fogadta el.
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