61132-9/2015.

CIVIL CSELEKVÉSI TERV
2015.
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 2015. 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 Civil Koncepciójának
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.
Feladat:
2015. évben legalább 3 alkalommal, valamint azon Közgyűlési napirendek előtt,
amelyek érintik a civil szervezeteket, szükséges összehívni a Civil Fórumot, hogy
kialakíthassák álláspontjukat.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály
2. Az Önkormányzati Támogatások Rendszere működésének figyelemmel
kísérése, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013.(XII.4.) Kgy. számú
rendelet felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
Indok: Az Önkormányzat kialakította az Önkormányzati Támogatások Rendszerét,
amelyen keresztül elektronikusan adhatók be egyedi kérelmek, pályázatok. A
rendszerműködtetés mellett azonban szükséges figyelemmel kísérni a rendszerben
található gyakorlatlanságokat, és az év során kiküszöbölni azokat, a külső
felhasználók érdekében.
A jogi hátteret biztosító, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)
Kgy. számú rendelet rendszeres felülvizsgálata szükséges. Az alkalmazás során
feltárt problémák, hiányosságok megoldására, kiküszöbölésére a rendelet szükséges
módosítására javaslat előterjesztése a Közgyűléshez.

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 (1-3 pontok vonatkozásában)
2015. október havi Közgyűlés (4. pont vonatkozásában)
Felelős:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály, Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet
3. Javaslat „Az Év Civil Szervezete-díj” kiírására, a beérkezett javaslatok
elbírálására
Indok: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának
elfogadását követően 2013. évre vonatkozóan Cselekvési Tervet dolgozott ki,
melyben megállapította, hogy Szombathelyen számos magas színvonalú szakmai
munkát végző civil szervezet tevékenykedik, ezért munkájuk elismerése érdekében
megalapította a „Az Év Civil Szervezete Díj”-at. A kitüntetéssel az aktívan működő és
az Önkormányzattal együttműködő civil szervezeteket részesítik elismerésben. A
Civil Fórum tagjai indítványozták, hogy „Az Év Civil Szervezete Díj”-at évente két
szervezet, egy alapítvány, illetve egy egyesület kapja.
Feladat:
1) Felhívás elkészítése, közzététel, népszerűsítés sajtótájékoztató keretében;
2) Döntéshozatal;
3) A kitüntetés kiosztása.
Határidő:
2015. május 10. (1. pont vonatkozásában)
2015. október havi Közgyűlés (2. pont vonatkozásában)
2015. november (3. pont vonatkozásában)
Felelős:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály, Polgármesteri Kabinet
4. A civil szervezetek az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű
programsorozat 2015. évi programjairól tájékoztatás, népszerűsítése
Indok: A civil szervezetek bevonásával az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű
programsorozat színesebbé válhat. A civil szervezetek tagjai nagy számban a
programsorozat célcsoportjából tevődnek össze. Így a célcsoport igényei
beépíthetővé válnak a 2015. évi programokba. Emellett a civil szervezetek
segítségével a célcsoportba tartozó szombathelyi lakosok könnyebben elérhetőek, a
programsorozat társadalmasítása széles körben megvalósulhat.
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Feladat: civil szervezetek folyamatos informálása, véleménykérés, vélemények
beépítése
Határidő: Folyamatos
Felelős:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály
5. Kapcsolattartás a civil szervezetekkel
Indok: A folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás alapvető feltétele az
Önkormányzat és a civil szervezetek közti együttműködésnek. A Jogi és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottság elnöke és a civil referens lehetőségeihez mérten részt vesz a
civil szervezetek rendezvényein, tájékoztatást ad a civil szervezeteket érintő
döntésekről, aktualitásokról, közvetít az önkormányzat és a civil szervezetek között.
Feladatok:
1) Személyes kapcsolattartás (rendezvényeken való részvétellel);
2) Nem személyes kapcsolattartás (telefonon, postai vagy internetes levelezésen
keresztül);
3) Városi ünnepek, rendezvények szervezésébe civil szervezetek bevonása
(SAVARIA Történelmi Karnevál);
4) Protokoll lista adatainak folyamatos frissítése.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály

6. 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 való önkéntes tevékenységek megnyilvánulását, intézményei
tevékenységébe bevonásukat.

Feladatok:
1) Vas Megyei Önkéntes Centrummal együttműködve az önkéntesség
kommunikálása;
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2) Önkéntesek foglalkoztatásának ösztönzése (rendezvényeken).
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
7. „Szombathely, a segítés városa” című program népszerűsítése
Indok: Ma Magyarországon évente több mint 26.000 ember hal meg hirtelen szívhalál
következtében. Ez naponta nagyjából 70 embert jelent. A program célja az, hogy
Szombathelyen minél többen megtanuljanak újraéleszteni, ami jelentősen növelheti
keringésleállás esetén az érintettek túlélési esélyeit közterületeken, munkahelyeken,
sportolás közben vagy az élet bármely területén.
Feladatok:
civil szervezetek informálása
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
8. Kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal és a Vas Megyei
Önkéntes Centrummal
Indok: A Hegypásztor Kör működtetése alatt a két centrum szakmai tanácsadási,
képzési és információs rendszert működtet, amely a megyei civil szervezetek
működésének hatékonyság-javulását, valamint a közigazgatás, a civil és a vállalkozói
szektor közötti kapcsolatok, szakmai együttműködések és az önkéntesség
megerősödését eredményezi.
Feladatok:
1) civil szervezetek informálása a centrum által nyújtott, díjmentesen igénybe
vehető szolgáltatásaikról
2) önkéntesek számának növelése az önkormányzat intézményeinek
munkájában, rendezvényeken
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
9. Határon túli magyar civil szervezetekkel történő aktív kapcsolattartás és
támogatási szerződések megkötése
Indok: Kulturális értékeik bemutatása Szombathelyen, működésük támogatása,
kölcsönös együttműködés, közös pályázati lehetőségek feltárása.

Feladatok:
támogatási szerződések előkészítése
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Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
10. Fogyatékkal élők civil szervezeteinek bevonása a Civil Fórum munkájába
Indok: Az esélyegyenlőség biztosítása Szombathelyen a fogyatékkal élőknek a civil
szervezeteik javaslatai alapján, valamint lehetőség szerint Civil Fórum tagjaként vagy
tanácskozási joggal meghívottként bevonásuk a Civil Fórum munkájába.
Feladatok:
Fogyatékkal élők sportja támogatása és közúti közlekedési feltételeik
javításának kezdeményezése.
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
11. Civil szervezetek részvételének segítése a Savaria Történelmi Karneválon
és a Szent Márton városi programokon
Indok: Cél az, hogy a programokban a szombathelyi civil szervezetek tagjai,
önkéntesei minél nagyobb számban vegyenek részt, a rendezvényeket
változatosabbá, színesebbé tegyék, erősítsék a lokálpatrióta érzést.

Feladatok:
Civil Korzó támogatása, civil szervezetek informálása a részvétel lehetőségeiről,
feltételeiről
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
12. A Civil szervezeteknek
csatlakozásának segítése

a

Szombathely

Pont

programhoz

történő

Indok: A program kedvező lehetőséget nyújt a civil szervezetek rendezvényeinek
széles körű internetes népszerűsítésére.

Feladatok:
A program megismertetése, használatának népszerűsítése
Felelős:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Informatikai,
Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet
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13. Az Önkormányzat által elnyert pályázati programok megvalósításába civil
szervezetek bevonása, illetve a pályázatok előkészítésében a 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:
folyamatosan vizsgálni az elnyert pályázatoknál
bevonásának lehetőségét.
Felelős:
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

civil

szervezet

14. A Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság munkájának segítése civil
szervezetek által
Indok: A városi értéktár létrehozásában a civil szervezetek hatékonyan tudnának
segíteni, ezzel a bizottság munkáját széles körű társadalmi kapcsolatokkal lehet
segíteni.
Feladatok:
A Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság felhívásának népszerűsítése a
civil szervezetek körében
Felelős: Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke
Szombathely, 2015. június „

”

/: Dr. Puskás Tivadar:/
polgármester

Záradék:
A Cselekvési Tervet a Közgyűlés a 52/2015. (II.26.) számú határozatával fogadta el.
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