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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése a 14/2017. (II.2.) határozatával
elfogadta Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját, melyben az önkormányzat célul
tűzte ki egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony, a lehető legszélesebb
körű és tartalmú folyamatos együttműködés megteremtését az önkormányzat és a civil
szervezetek között. Alapelvként rögzítette, hogy az önkormányzat az önkormányzati döntéselőkészítési folyamatba bevonja a civil szférát, és az ehhez szükséges feltételeket
megteremti. Deklarálta, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan
hosszú távon is számít a helyi civilszervezetek által nyújtott szolgáltatásokra,
együttműködésükre, elismeri a civilek által végzett munkát, támogatja közösségi alkalmaikat,
illetve a közcélú pályázataikat. A Civil Koncepcióban az önkormányzat a hagyományosan
hatékonyan működő, a helyi civilek önszerveződése által létrehozott Szekszárdi Civil
Kerekasztalt (SZCK) legitim partnerének ismerte el, rendelkezett arról, hogy a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal kötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, és annak
megvalósulását évente értékelni kell.
A közgyűlés a fenti, 14/2017. (II.2.) számú határozatában felhívta a jegyzőt a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére és előterjesztésére.
A civil szféra képes arra, hogy a helyi társadalom közös érdekei érvényre juttatásában, közös
céljai megvalósításában, különösen a közfeladatok ellátásában jelentős szerepet vállaljon. Az
elmúlt évtizedekben az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés
jellemzően szélesedett, a kapcsolat szorosabbá vált, az önkormányzati támogatásokban
megnyilvánuló pénzügyi kapcsolaton kívül megjelentek, illetve erősödtek a kapcsolat más
formái, például a természetbeni juttatások és a civil szervezeteknek a döntéshozatali
folyamatokba való bevonása. Az együttműködés mindezen fejlődése mindkét oldal javára
szolgált és szolgál.
A bíróság által szekszárdi székhellyel nyilvántartott 261 egyesületből és 152 alapítványból,
összesen 413 civil szervezetből 2015. és/vagy 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolót - a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
törvényben meghatározottak szerint - 243 civil szervezet tett közzé. Az Önkormányzat 184
civil szervezettel áll kapcsolatban, mely szám - a bírósági nyilvántartásban nem szereplő civil társaságokat is magában foglal. A Szekszárdi Civil Kerekasztal 69 taggal rendelkezik
jelenleg, melyből 52 civil szervezet szerepel a bíróság nyilvántartásában.
Az Önkormányzat Szekszárdi Civil Kerekasztallal hosszú ideje fennálló együttműködése a
2004. február 28-án kelt együttműködési megállapodáson alapult, mely kapcsolatban a fent
kifejtett általános tendencia szintén megállapítható. Erre, valamint a Szekszárdi Civil
Kerekasztal tagságát képező civilszervezetek nagy számára, az összes szekszárdi működő civil
szervezethez viszonyított arányára figyelemmel – az együttműködés tartalmának kibővítése,
a jogok és kötelezettségek és a tag civilszervezetek érdekképviselete módjának pontos
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meghatározása szükséges, ezért a korábbi megállapodás helyett egy új együttműködési
megállapodás megkötése javasolt.
A megállapodás tárgyában a Szekszárdi Civil Kerekasztal és az Önkormányzat között folyt
egyeztetések eredménnyel jártak, a megkötendő új együttműködési megállapodás létrejött,
az az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztés melléklete továbbá a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal 2004. február 28-án kötött megállapodás.
Az előterjesztést a Humán Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. október 19.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között
kötendő, jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2. felhívja polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
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