Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

CIVIL KONCEPCIÓJA

A civil koncepció célja:
A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek
kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség
és a sokszínű együttműködés. Az önkormányzat a koncepció
elfogadásával teret biztosít a civil öntevékenység számára,
hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a
szolgáltatások területén alternatívát kínál.
A Civil Koncepció az alábbiak megvalósulását segíti elő:
• Megteremti az együttműködés garanciáit.
• Figyelembe veszi a civil szerveződések sokszínűségét,
lehetőséget teremt a civil kurázsi kiaknázására.
• Tisztázza és szélesíti az együttműködés lehetőségeit az
önkormányzat és a civil szervezetek között.
• Ösztönzi a civil-civil együttműködést is.
I. A civil koncepció hatálya
A civil koncepcióban foglaltak kiterjednek Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának képviselőtestülete döntéshozatalára, a polgármesteri
hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott intézményekre,
valamint a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésre lépnek. A civil
koncepcióban foglaltak nem vonatkoznak az önkormányzat pártokkal,
egyházakkal, halászati és legeltetési társulásokkal, hegyközségekkel,
kamarákkal és szakszervezetekkel, valamint lakásszövetkezetekkel és
biztosító pénztárakkal fenntartott kapcsolataira.
A civil koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki.

II. Fogalmak meghatározása
a)
civil szervezet: Szervezetében és működésében is pártoktól
független, önálló jogi személyiséggel rendelkező, az önkéntesség elve
alapján szerveződő autonóm és szuverén formáció, amely az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény hatálya alá tartozó egyesület, vagy azok
szövetsége a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
hatálya alá tartozó alapítvány, valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó közalapítvány melyet az
illetékes megyei bíróságon nyilvántartásba vettek.
b) helyi civil szervezet: az a). pontban leírtakkal azonos jellemzőkkel
rendelkező, a bírósági nyilvántartásba vétel szerint veszprémi
székhellyel működő szervezet,
c) nonprofit szervezet: egyesület, alapítvány, közalapítvány, non-profit
gazdasági társaság,
d) nem kormányzati (NGO) szervezet: azon magánszervezet, amely az
állami és piaci szektor között tevékenykedő nonprofit szervezet,
e) közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet: mindazon bejegyzett
egyesület, alapítvány és közalapítvány, valamint non-profit gazdasági
társaság, amelyet a bíróság közhasznú nyilvántartásba vett
f) civil közösség: a veszprémi polgárok által létrehozott és működtetett,
más szervezetektől, pártoktól és intézményektől függetlenül működő, jogi
személyiséggel nem rendelkező közösség
g) a civil szervezetek hálózata: a civil szervezetek által, szabad
elhatározásból létrehozott, munkakapcsolaton alapuló együttműködési
fórum.
III. A civil szervezetek és közösségek támogatása
Az önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalnia a civil szervezetek
támogatásában. Elsősorban a helyi civil szervezetek számára kell
nyújtani mindazon támogatásokat, amelyekkel saját működésüket, illetve
a veszprémi polgárok számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A
nem helyi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást
nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló
Veszprémben.
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Az önkormányzatnak az is feladata, hogy ösztönözze a civil szervezetek
létrejöttét, a közösségek formalizálódását. Ezért a civil közösségeknek –
elismerve az ilyen típusú szerveződések hasznosságát is – közvetlen
pénzügyi támogatást a pályázati keretből nem nyújt, de a város polgárait,
a civil szervezetek együttműködését szolgáló programokat támogathatja
pénzügyi és tárgyi feltételekkel.
Az önkormányzat az általa létrehozott közalapítványokon keresztül is
nyújt támogatást a bejegyzett civil szervezeteknek, valamint a nem
bejegyzett veszprémi civil közösségeknek.
III.1. A támogatások formája
Annak érdekében, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló
erőforrásokat a lehető leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és
közösségek támogatására, többféle támogatási formát alkalmaz.
Pénzügyi támogatások
Az önkormányzat költségvetésében minden évben elkülöníti a civil
szervezetek közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló keretet. Az
önkormányzat lehetőségei szerint évről évre növeli a keretet, legalább az
előző évi inflációval megegyező arányban.
Szolgáltatások
Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a „civil irodai” jellegű
szolgáltatások biztosításáról. Az igénybe vehető szolgáltatások a
következők:
információ
és
tanácsadás,
irodai
infrastruktúra
igénybevétele, módszertani segítségnyújtás. A szolgáltatások magas
színvonalon történő biztosítása érdekében Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata hozzájárul a civil irodai szolgáltatást ellátó
szervezet működési költségeihez. Az önkormányzat által finanszírozott
szolgáltatásokat a helyi civil szervezetek térítésmentesen vehetik
igénybe.
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Természetbeni juttatások
Az önkormányzat a civil szervezetek és közösségek támogatásába
bevonja mindazon tárgyi eszközeit, amelyek a polgármesteri hivatalban,
illetve az önkormányzati intézményekben nélkülözhetővé váltak. Ezeket
az eszközöket az önkormányzat pályázat útján ingyenes használatba
adja vagy odaajándékozza, melyről a városi honlapon ad tájékoztatást.
III.2. A támogatások odaítélésének és igénybevételének szabályai
A civil szervezetekkel folytatott egyeztetés mellett ki kell alakítani a
támogatások típusonkénti szabályozását (pénzügyi, szolgáltatási és
természetbeni biztosítása). Ennek felelőse - a végrehajtásuk
ellenőrzésével együtt - a város működéséért felelős alpolgármester.
A támogatások odaítélésének és igénybevételének alapfeltételei
azonosak minden támogatási típusnál, melyek a következők;
- az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek,
közösségek kilétét hordozó információk közérdekű adatok,
nyilvánosak, ezért ezeket az önkormányzat a helyi média útján
nyilvánosságra hozza,
- a költségvetésben a civil szervezetek közvetlen pénzügyi
támogatására elkülönített keretet csak nyilvános pályázat útján
lehet felosztani,
- támogatás csak támogatási szerződés megkötésével adható,
illetve vehető igénybe
- a támogatásokról, azok felhasználását követően, de maximum a
tárgyévet követő január hó 8. napjáig a támogatottaknak szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteniük az
önkormányzat számára. Rendezvény támogatása esetén az
elszámolás határideje a rendezvény megvalósulása utáni 30.
munkanap. Amennyiben a 30. munkanap a tárgyévet követő január
8. utáni időpontra esne, a határidő január 8.
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IV. Együttműködés az önkormányzat
és a civil szervezetek között

Az önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség
szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil
szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért.
Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil
szervezetek,
mint
az
önkormányzat
és
intézményei.
Az
önkormányzatnak minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy a civil
szervezetek kezdeményezéseivel érdemben foglalkozzanak az
illetékesek.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában
számít a civil szervezetek közreműködésére. Az önkormányzat nem
kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások
üzemeltetésének, amelyekkel a veszprémi polgárok jólétét, művelődését,
oktatását segíti elő. Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek
ellátását kész az arra alkalmas és ilyen szándékkal fellépő civil
szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani.
Az újonnan kialakítandó intézmények és szolgáltatások, különösen a
kötelező feladatként létrehozandók esetében az önkormányzat vállalja,
hogy minden esetben részletesen megvizsgálja a civil együttműködés
lehetőségét és feltételrendszerét. Ennek keretében felméri, hogy az
adott szolgáltatás ellátása a jogszabályi feltételeknek és a szakmai
elvárásoknak megfelelően ellátható-e civil szervezetek által is a
városban. Amennyiben a feltételeknek megfelelően és az önkormányzati
intézményrendszerben való működtetéshez képest költséghatékonyabb
megoldást kínál a civil szervezeti keret, úgy minden akadályt el kell
hárítani a szerződéses együttműködés kialakítása elől.
Az önkormányzat, ahogyan a civil szervezetek között, úgy együttműködő
partnerei között sem tesz különbséget ideológiai, világnézeti,
nemzetiségi vagy felekezeti alapon. Nem kíván „érdemes és kevésbé
érdemes” kategóriákat felállítani bármely ismérvek alapján. Ezért az
együttműködésben nincsenek és nem lehetnek „kiemelt partnerei”.
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IV.1. Az önkormányzat és a civil szervezetek,
közösségek közötti kommunikáció
Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció kiépítésében
érdekelt. Minden, a veszprémi polgárok érdekeinek érvényesítéséért
aktívan cselekvő szervezet és közösség számára a folyamatos
párbeszéd lehetőségét kínálja. Az önkormányzat, ahogyan az
együttműködő partnerei, úgy a civil szervezetek között sem tesz
különbséget ideológiai, világnézeti, nemzetiségi vagy felekezeti alapon.
Az önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció
formái az alábbiak;
- az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek, közösségek
párbeszéde,
- az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek,
közösségek közötti párbeszéd,
- az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a
civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,
- a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett
nyilvános fórumok,
- az interneten működtetett „on-line fórum”,
- valamint az önkormányzat által életre hívott nonprofit konzultációs
fórum.
- Az önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, civil
szervezeteket érintő hírek, információk városi honlapon történő
megjelenésére.
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IV.1.2. Az önkormányzat hivatalának
civil területért felelős munkatársa
Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció
megfelelő hatékonysággal folyhasson, az önkormányzat hivatala civil
referenst alkalmaz. A referens kiemelt fontosságú feladata az
önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés
adminisztrációs-dokumentációs
hátterének,
a
kommunikáció
folyamatosságának,
az
információk
hitelességének
és
naprakészségének biztosítása.
A civil referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik,
kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre
eljussanak. A civil referens szorosan együttműködik a civil irodai
szolgáltatást ellátó szervezettel.

IV.1.4. A Nonprofit Konzultációs Fórum
Az önkormányzat a civil szervezeteket érintő döntéseinek
előkészítésébe, illetve a támogatások kapcsán előírt egyeztetések
lefolytatásába be kívánja vonni a helyi civil szervezeteket. Ennek
érdekében hozta létre a Nonprofit Konzultációs Fórumot (NKF). Az NKF
az önkormányzat kezdeményezésére, saját hatáskörében és
felelősségére létrehívott informális testület, amely nem kíván betölteni és
nem is tölt be civil érdekképviseleti - szövetségi funkciót. Az NKF-nek
minden helyi civil szervezet saját jogon lehet résztvevője. Az NKF üléseit
a város működéséért felelős alpolgármester hívja össze, illetve vezeti (a
NKF ülésének vezetését eseti jelleggel az alpolgármester átruházhatja).
Az NKF ülései nyilvánosak. A résztvevők bármelyike javaslatot tehet az
NKF napirendjének megállapítására, melyet a város működéséért felelős
alpolgármester tesz fel szavazásra. Az NKF üléseinek meghívója minden
esetben megjelenik a Veszprémi 7Nap című hetilapban valamint a városi
honlapon.
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V. A civil szervezetek tevékenységének
önkormányzati elismerése
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri, hogy az
önkéntes és civil közösségeken alapuló szektor fontos szerepet tölt be a
társadalomban. A civil szektor alapvető jelentőségű a helyi társadalom
fejlődésében a közösségi élet melletti elkötelezettség kialakulásában, a
önkéntesség fejlődésében. A feladatok megoldásában a civilek által
végzett, átvállalt szolgáltatás esetenként gyorsabb és hatékonyabb lehet,
más forrásokat is képes bevonni.
A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme a civil szféra
erőssége.
Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek által
megszervezett Civil napot.
Az önkormányzat elismerését fejezi ki a „Pro Civitate” díjjal, a díjat
évente egy helyi civil szervezetnek ítéli oda, s az elismerés ünnepélyes
átadására a Civil Napon kerül sor.

*****
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