AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 1.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. február 2-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Haag Éva alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pócs Margit közművelődési
kapcsolatok referense
Dr. Molnár Kata jegyző

ELŐADÓ:

Dr. Haag Éva alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
…./2017. (.….) határozat
…./2017.(.…..) határozat
…./2017.(.…..) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 3 oldal

és

civil

Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003-ban a 179/2003. (VI.12.) szekszárdi öh.
határozatával elfogadta Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját.
A város és a civil szektor közötti egyeztetés alapján, konszenzuson alapuló tömör, keret
jellegű, jól áttekinthető, mindkét fél számára biztos együttműködési alapokat rögzítő,
ugyanakkor a mindennapi gyakorlatban kellő rugalmasságot biztosító koncepció készült.
A koncepció megvalósulását a közgyűlés a részletes tájékoztató alapján évente áttekinti.
A civil koncepció életbe lépését követően 2004. február 28-án aláírásra került Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti megállapodás.
Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy Szekszárdon a lefektetett alapelveknek
megfelelően egyre szélesebb és mélyebb tartalmú együttműködés valósult meg a közjó
szolgálatában önkormányzatunk és a város civil szervezetei között. A Szekszárdi Civil
Kerekasztallal a partnerség folyamatosan kiteljesedett, példaértékűen fejlődött.
2003 óta a törvényi szabályozások – a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – következtében jelentős
változást éltek át a civil szervezetek, és a megváltozott jogi környezet természetesen hatással
volt az önkormányzat velük kialakított partnerségére, valamint a civil szervezetekkel
kapcsolatos hivatali ügyintézésre is.
Szekszárd városban ez az átalakulási folyamat a jó együttműködésnek köszönhetően
sikeresen zajlott le, ez tényszerűen követhető a közgyűlés által évenként megtárgyalt
tájékoztatókban.
A helyi és össztársadalmi változások következtében felvetődött az elmúlt években a civil
koncepció aktualizálásának, átdolgozásának szükségessége.
Javasoljuk, hogy a közgyűlés a 2003-ban elfogadott civil koncepciót korszerűsítve, az azóta
eltelt időszakot és a már jól működő együttműködési formákat újraértékelve, a partnerség
irányelveit, szabályait, az együttműködés fejlesztésének további lehetséges útjait jelen
előterjesztés alapján gondolja át, és mindezeket Szekszárd Megyei Jogú Város Civil
Koncepciójában – a csatolt tervezet szerint - foglalja össze.
Ennek célja a szekszárdi civil társadalom további erősítése, az Önkormányzat és a lakosság
önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés és a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának elősegítése.

Az önkormányzatok „civil politikáját” meghatározza az Alaptörvény, a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi
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CLXXV. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény és az Európai Unió erre vonatkozó dokumentumai is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a. pontja
szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű
állampolgári részvételt.
A közgyűlés elé terjesztett civil koncepció harmonizál a vonatkozó jogszabályi környezettel és
a Szekszárdi Civil Kerekasztal vezetőségének azon határozott kérésével, hogy a civil
koncepció eredetileg kialakított keretjellege, áttekinthetősége továbbra is megmaradjon.
Az új koncepció megalkotásának folyamatában többszörös egyeztetés történt a Szekszárdi
Civil Kerekasztal vezetőségével.
Tisztelettel kérem a közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2017. január 27.

Dr. Haag Éva
alpolgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Városnak - a határozat melléklete szerinti - Civil
Koncepcióját,
2. felhívja a polgármestert az 1.) pont szerint elfogadott Civil Koncepció aláírására, a
jegyzőt pedig a közzétételre;
Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2017. február 15.
3. felhívja a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti Civil Koncepció alapján vizsgálja felül az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletet, és azt terjessze a közgyűlés elé;
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2017. március 31.
4. felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján kövesse nyomon a civil
koncepció megvalósulását, és erről évente tájékoztassa a közgyűlést;

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: folyamatos
5. felhívja a jegyzőt, hogy készítse elő a Szekszárdi Civil Kerekasztallal kötendő
együttműködési megállapodást, és azt terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2017. május 31.
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