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A város „Új munkahelyek, új utak, új otthonok!” elnevezésű várospolitikai
és városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági programja is
deklarálja, hogy „Számíthatnak ránk civil szervezeteink.”
„Kaposvár évente átlagosan 80 millió forintot fordít civil szervezeteinek a
támogatására. A több mint száz alapítvány, egyesület munkája nélkül
jóval szegényebb lenne városunk.
Civil szervezeteink az egészségügyben, a kultúrában, a sportban, az
idősek és a fiatalok összetartása érdekében, a szociális gondoskodásban
tevékenykednek.

Anyagi

támogatásukon

túl

munkájuk

ellátásához

helyiségeket is a rendelkezésükre bocsátunk.”
A 4 éves program az egyes fejezetekben mindenütt kiemeli az adott
területen meghatározó jelentőségű civil szervezeteket és a velük való
együttműködés formáit, ezzel is hangsúlyozva, hogy a város jelenének és
jövőjének felvázolása során megkerülhetetlenek a helyi civilek.

I.

Praeambulum

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri, hogy az önkéntes
és civil szerveződéseken alapuló közösségi szektor létfontosságú szerepet
tölt be a társadalomban, Kaposvár életében.

Hosszabb távon és folyamatosan számít a nonprofit szektor által nyújtott
szolgáltatásokra,

és

egyben

vállalja,

hogy

a

feladatok

ellátásához

szükséges pénzügyi, szakmai, infrastrukturális segítséget lehetőségeihez
mérten biztosítja a civil szervezetek számára, amellett, hogy hangsúlyozza
a civil szervezetek mind nagyobb fokú önállóságának fontosságát.
A cél egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony és
bizalom az önkormányzat és a civil szervezetek között.
Az Önkormányzat alapelvként fogalmazza meg, hogy az önkormányzati
feladatok, szolgáltatások ellátásába és a döntés-előkészítési folyamatba –
folytatva az eddig követett gyakorlatot - mind szélesebb körben be
kívánja vonni a civil szférát.

3

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezdetektől figyelemmel
kísérte és a lehetőségekhez mérten támogatta a városban működő civil
szervezeteket.
Ennek során igen sokrétű kapcsolatrendszert alakított ki és működtet ma
is a helyi civilekkel anélkül, hogy mindezeket átfogó és általános
dokumentumban, Civil Koncepcióban foglalta volna össze. Emögött az a
határozott önkormányzati szándék húzódott meg, hogy a hangzatos
jelszavak és deklarációk helyett valódi, hasznos kapcsolatfelvételek,
problémamegoldások és ágazati konkrét együttműködések szolgálják a
város polgárainak javát.
Ezen intenció mentén pedig mára igen szerteágazó és jó néhány területen
példaértékű kapcsolatrendszer alakult ki az önkormányzat és a helyi civil
szektor között.

Elérkezett azonban az ideje annak, hogy mindezeket a jól működő
együttműködési
irányelveit,

formákat

szabályait,

összefoglalva

valamint

az

lefektessük

a

együttműködés

partnerség

fejlesztésének

lehetséges útjait és mindezeket Kaposvár Megyei Jogú Város Civil
Koncepciójában foglaljuk össze.

A

Civil

Koncepció

irányt

mutat

a

civil

szervezetekkel

történő

kommunikáció és információcsere, a döntés-előkészítési folyamat, a közös
gondolkodás és a civil szervezetek támogatása kérdésköreiben.
Célja a kaposvári civil társadalom erősítése, az Önkormányzat és a város
lakosságának

önkéntesen

alakított

közösségei

közötti

harmonikus

együttműködés és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
elősegítése.

A

Kaposvár

Koncepciónak

Megyei

Jogú

természetesen

Város
a

Közgyűlése

civil

szektor

elé
és

terjesztett
az

Civil

Önkormányzat

konszenzusán kell alapulnia.
A konszenzus megteremtése érdekében a koncepció tervezete több
lépcsőben egyeztetésre kerül a város civil szervezeteivel. Ebben az
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egyeztetési folyamatban valamennyi, a város honlapjának Civil Oldalán
regisztrált szervezet véleményére számítunk.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szorgalmazza, hogy a civil
szféra aktív tagjai és az általuk generált civil közösségek egymásra
találjanak, közös célokat és stratégiákat dolgozzanak ki.
Az ország több városában évek óta hatékonyan működik a helyi civilek
önszerveződése

által

létrehozott

Civil

Kerekasztal,

melyhez

az

infrastrukturális feltételeket általában a helyi Civil Szolgáltató Központok
biztosítják.
A Civil Kerekasztal olyan - az Önkormányzattól független, saját maga
általa kialakított szervezeti keretek között és munkaterv szerint működő –
testület, amelynek választott tisztségviselői a Kerekasztalhoz csatlakozott
valamennyi helyi civil szervezet képviseletét elláthatják, és így például a
városi szintű civil ügyekben az Önkormányzatnak is legitim együttműködő
partnerei lehetnek.

A szolgáltatások magas színvonala érdekében az Önkormányzat továbbra
is szoros együttműködést kíván folytatni a Somogy Megyei Nonprofit
Szolgáltató Központtal.
A Nonprofit Központ működtetéséhez – a tevékenységre jogosultságot
pályázati úton elnyert Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete részére - az
Önkormányzat a Szent Imre utca 14. alatti épületében irodahelyiséget
biztosít és vállalja annak fenntartási költségeit.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Nonprofit Központ megfelelő
szakmai bázisú együttműködési rendszert tud biztosítani a civilek felé.

II.

Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya

II.1. Fogalom-meghatározások:

•

non-profit szervezet: e koncepcióban non-profit szervezet alatt a
következő

szervezetek

értendők:
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egyesületek,

alapítványok,

közalapítványok,
szervezetek,

munkaadói

és

köztestületek,

munkavállalói

közhasznú

érdekképviseleti

társaságok,

pártok,

egyházak, önkéntes biztosító pénztárak. Nem tartoznak viszont ide
a jogi személyiség nélküli civil közösségek.
•

civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján

létrejött

társadalmi

szervezet,

valamint

a

Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött
alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti

egysége

(kivéve

a

pártot,

a

párt

által

alapított

alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő
okirata

szerint

munkaadói,

munkavállalói

vagy

gazdasági

érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a
közalapítványt).1
•

kaposvári civil szervezet: az a civil szervezet, amelynek székhelye
Kaposváron van, illetve országos civil szervezet, szövetség olyan
tagszervezete,

egysége

amelynek

–

az

anyaszervezet

alapszabályában rögzített – székhelye Kaposváron van, programjai a
városhoz kapcsolódnak vagy kaposvári lakosokat érintenek, illetve
ezek számára elérhetőek.
•

közalapítvány: az 1959. évi IV. törvény 74/G. §-ának megfelelően
alakult és a bíróság által nyilvántartásba vett szervezet.2

II.2. A civil koncepció hatálya

II.2.1. Személyi hatály

A civil koncepció hatálya kiterjed a kaposvári civil szervezetekre:
egyesületekre, alapítványokra, valamint a közalapítványokra.

1

2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról. 14. § b) pont.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. §-a értelmében 2006. VIII. 24-től nincs mód közalapítvány alapítására. A koncepció
hatálya az ezen időpont előtt alapított és még működő közalapítványokra terjed ki.
2
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II.2.2. Tárgyi hatály

A civil koncepcióban foglaltak hatálya kiterjed a Kaposvár Megyei Jogú
Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete

döntéshozatalára,

a

Polgármesteri Hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott
intézményekre és azon civil szervezetekre, amelyek az önkormányzattal
együttműködésre lépnek.

II.2.3. Időbeli hatály

A civil koncepció közép- és hosszútávú terveket egyaránt tartalmaz. Mivel
a koncepció kísérleti jelleggel készült, az önkormányzat a tapasztalatok
levonása után kész arra, hogy az egyes elemeket a civil szervezetek
javaslatainak figyelembe vételével felülvizsgálja.

III. Jogszabályi kapcsolatok

Az Európai Tanács 1083/2006/EK (2006. július 11.) rendelete Az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra

vonatkozó

1260/1999/EK
felhasználásával

általános

rendelet

rendelkezések

hatályon

összefüggésben,

kívül

kötelező

megállapításáról
helyezéséről

az

együttműködést

és

az

Alapok
ír

elő

a

tagállamokban a különböző szintek és résztvevők között, amikor a 11. –
Partnerség elnevezésű - cikk így fogalmaz:
„Az alapok célkitűzéseit a Bizottság és az adott tagállam közötti szoros
együttműködés

(a

továbbiakban:

a

partnerség)

keretében

kell

megvalósítani. A tagállam adott esetben és a hatályban lévő nemzeti
szabályozással és gyakorlattal összhangban partnerséget alakít ki többek
között a következő hatóságokkal és szervekkel:
a) az illetékes regionális, helyi, városi és egyéb közhatóságok;
b) a gazdasági és társadalmi partnerek;
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c) bármely egyéb megfelelő, a civil társadalmat képviselő szervezet, a
környezetvédelmi partnerek, valamint a férfiak és nők közötti
egyenlőség előmozdításáért felelős szervezetek.”
A partnerség fogalmát - a fentieknek megfelelően - az Európai Unió
regionális fejlesztési politikája vezette be a hazai politikai és közigazgatási
szóhasználatba, amikor a Nemzeti Fejlesztési Tervek kidolgozásakor és az
uniós források felhasználásánál megköveteli a társadalmi partnerek,
közöttük

a

civil

szervezetek

bevonását

a

nemzeti

és

operatív

programtervezés folyamatába, valamint a programmegvalósítás országos
és regionális ellenőrzésébe.3
Mindezek

alapján

a

partnerség

elvét

követi

az

Önkormányzat

az

Alapokhoz benyújtott pályázatai kapcsán, amennyiben abba társadalmi
partner, civil szervezet kerül bevonásra.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5)
bekezdése értelmében: „A települési önkormányzat a feladatai körében
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét,
együttműködik e közösségekkel.”
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ötv. adta irányvonal
követésével több – alább részletezett – módon támogatja a civileket és
működik együtt velük.

IV.

A civil szféra helye, szerepe a társadalomban

A „harmadik szektor” heterogén, sokszínű, amely meghatározó szerepet
játszik az állam (önkormányzatok) és a piaci szektor mellett. Alapvető
jelentőségű a helyi társadalom fejlődésében, a közösségi élet melletti
elkötelezettség kialakulásában, az önkéntesség erősödésében.
A civil szféra leginkább a kezdeményezésben erős: itt merülnek fel először
a társadalmi hiányosságok, az így artikulálódott igények megoldásában
pedig a civilek által végzett, átvállalt szolgáltatás gyakran gyorsabb,
3
Ld. részletesebben: Bullain Nilda-Csanádi Dániel: Helyi érdek, helyi érték. Útmutató a helyi önkormányzatok
és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez. Ökotárs Alapítvány Bp., 2008.
9-12.p.
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hatékonyabb. A civil társadalom eredeti ötleteket hoz, más forrásokat is
képes

bevonni,

biztosítja

a

részvételt

és

az

aktivitást,

segíti

a

nyilvánosságot, megerősíti a szolidaritást.

A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme az erős, aktív civil
szféra.

A harmadik szektor újjászületését a Polgári Törvénykönyv 1987-es
módosítása tette lehetővé azáltal, hogy módot adott alapítványok, mint
jogképes szervezetek létrehozására. A szektor alig egy évtized alatt
rendkívül lendületes növekedést mutatott fel. A szektor szereplőinek
száma ötszörösére növekedett, miközben szerkezete is meghatározó
módon változott meg.

A harmadik szektor a kormányzati és a kiépülőben

lévő piaci szektor mellett tevékenységével újfajta kínálatot jelentett a
közszolgáltatások számos területén.4
„A

nonprofit

szervezetek

reneszánsza

arra

mutat

rá,

hogy

az

állampolgárok tudatában vannak a harmadik szektor fontosságának.
Pontosan érzékelik, hogy sem az állami, sem a piaci szektor nem alkalmas
minden társadalmi igény, minden közszolgálat kielégítésére.
A

nonprofit

szervezetek

biztosítják

a

társadalmi

önszerveződés

és

érdekérvényesítés kereteit, alkalmat adnak a kisebb-nagyobb társadalmi
csoportok különleges igényeinek megfelelő szolgáltatások kifejlesztésére,
a nem profitcélú társadalmi innovációra és a társadalmi problémák
közösségi (de nem állami) kezelésére. Egyrészt tehermentesítik az állami
szektort,

másrészt

lehetőséget

teremtenek

annak

társadalmi

ellenőrzésére.”5
A civil szektor és a települési önkormányzatok kapcsolatának alakulását
vizsgálva a kutatók a „civil szektor társadalmi emancipációjának” nevezik
azt a folyamatot, amelynek során az önkormányzatok elismerték a civil
4

Harsányi László: A harmadik szektor 9.p. In.: Tóbiás László (szerk.) Együttműködési lehetőségek civil
szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és önkormányzatok számára.
DemNet könyvek 6. Hálózat a Demokráciáért Program, Budapest.
(www.demnet.org.hu/docs/egyuttmukodes.pdf)
5
Kuti Éva: A harmadik szektor helye és szerepe a magyar társadalom és gazdaság szerkezetének alakulásában.
A nonprofit szektor Magyarországon. (Tanulmányok), Nonprofit Kutatócsoport, Bp. 1992. Idézi: Harsányi
László: i.m. 11. p.
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szervezetek tevékenységét és értékelni kezdték azt a hozzáadott értéket,
mellyel ezek a szervezetek a helyi közösségek életéhez hozzájárulnak.
Sebestyén István ezt a folyamatot három stádiumra bontja: a kezdeti
távolságtartást az ún. kényszerű kapcsolatépítés követte, majd mára a
legtöbb települési önkormányzat – nagyságától, a vezetés hozzáállásától
és egyéb tényezőktől függően igen eltérő mélységben – eljutott a
kölcsönös előnyökön alapuló partneri viszonyig.6

V.

Civilek Kaposváron

Kaposváron eddig nem készült átfogó felmérés a városban tevékenykedő
civil szervezetekről, így a kaposvári civil társadalom status quo-jának
feltérképezéséhez

szükséges

információkat

egyrészt

a

bírósági

nyilvántartásban szereplő adatok, másrészt a város honlapján működő
Civil Oldalon rendelkezésre álló adatok felhasználásával végeztük el.
Ezekből a forrásokból azonban csupán alapadatok, általános információk
nyerhetők,

ezért

a

civilek

működésére,

gazdálkodására,

kapcsolatrendszerére és fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan kérdőívet
szerkesztettünk, melyet valamennyi regisztrált civil szervezetünknek
megküldtünk. A kitöltött kérdőívek – bár viszonylag szűk keresztmetszetét
adják a kaposvári civil szervezeteknek – alapul szolgáltak egy részletes
helyzetelemzésre.
A Központi Statisztikai Hivatal 1991 óta rendszeresen vizsgálja a
magyarországi
adatfelvételei

nonprofit
átfogó

szektor

képet

működését.

adnak

a

Évenként

szervezetek

megismételt

fejlődéséről,

a

legfontosabb társadalmi és gazdasági jellemzőiről. A Nonprofit szervezetek
Magyarországon 2006 elnevezésű kiadvány a nonprofit szektor egészének
tevékenységét mutatja be a 2007-ben végzett, 2006-ra vonatkozó teljes
körű adatfelvétel eredményeinek felhasználásával.
A kérdőívek értékeléséből levont következtetéseinket összevetettük a KSH
2006-os összegző tanulmányában szereplő országos adatokkal is.
6

Sebestyén István: A civil szervezetek funkciói az önkormányzatok hatékony működésében. In.: Civil dilemák
– Kihívások és alternatívák a civil szektorban. Civitalis Egyesület, Bp. 2005. 82.p. (wwww.nonprofitkutatas.hu)
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Szándékunk szerint ez az elemzés csupán az első, a kérdőív évenkénti
kitöltésével olyan adatok nyerhetők, melyekből idősoros elemzések
készülhetnek. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy információt kapjunk a
civil aktivitás trendjéről, vagyis arról, hogy a civil szektoron belül milyen
munkaterületeken és hogyan változik a szervezetek aktivitása.

VI.1. Bírósági nyilvántartásba bejegyzett kaposvári székhelyű civil
szervezetek

Míg 2008. elején a www.birosag.hu honlapon elérhetővé nem tették a
bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek jegyzékét, csupán becsült
adataink lehettek arról, hogy hány társadalmi szervezet, illetve alapítvány
tevékenykedik városunkban, pontosabban hány bejegyzett civil szervezet
van.
A pontosításra azért van szükség, mivel az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács Hivatalának (OITH) nyilvántartása azokat a társadalmi – köztük
nonprofit – szervezeteket tartalmazza, amelyeket önálló jogi személyként
bejegyeztek, és hivatalosan nem szüntettek meg. Mivel a feloszlott
egyesületek és a vagyonukat vesztett alapítványok jelentős része nem
kezdeményezi a hivatalos megszüntetési eljárás megindítását vagy annak
során jelentős akadályokba ütközik, a nyilvántartás nagy számban
tartalmaz olyan szervezeteket, amelyek valójában már nem működnek. Ez
az oka annak, hogy a sajtóban gyakorta idézett bírósági információk
szerint a nonprofit szervezetek száma jóval nagyobb, mint a ténylegesen
is működő szervezetek száma.
Ezt

a

tényt

támasztja

alá

az

a

tapasztalatunk,

hogy

közel

120

regisztrációra felhívó levél érkezett vissza „Megszűnt”, „Ismeretlen”,
„Elköltözött” jelzéssel. Mindezek alapján megállapítható, hogy a bírósági
nyilvántartásban

szereplő

7587

szervezetnél

a

valóban

aktív

tevékenységet folytató, kaposvári székhellyel bejegyzett civil szervezet
száma jóval kevesebb.

7

www.birosag.hu / Társadalmi szervezetek és Alapítványok névjegyzéke (2008. november 12-i állapot)
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Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az OITH nyilvántartásában nem lehet
működési területre, hatókörre szűkíteni, így a kaposvári székhellyel
rendelkező szervezetek szükségszerűen magukban foglalnak megyei
hatókörű civil szervezeteket is, ezen kívül a nyilvántartás tartalmazza a
politikai pártokat és azok alapszervezeteit, valamint az egyházakat és
szerzetesrendeket,

ugyanakkor

nem

tartalmazza

a

közhasznú

társaságokat és az egyesüléseket.
Jogforma

szerinti

megoszlásban

758-ból

484

társadalmi

szervezet

(egyesület), míg 274 alapítvány, közalapítvány. Jól látható tehát, hogy
arányaiban meghatározóak elsősorban az egyesületek.

Alapítvány,
közalapítvány
274

Társadalmi
szervezet

36

(egyesület)

48
64%

8

8

Forrás: www.birosag.hu / Társadalmi szervezetek és Alapítványok névjegyzéke (2008. november 12-i állapot)
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9

Tevékenységi kör szerint kiemelkedik a városban a sporttal foglalkozó civil
szervezetek csoportja, őket a kulturális, oktatási, valamint a szakmai,
gazdasági érdekképviseleti tevékenységet folytató szervezetek követik.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tevékenységi körök gyakran nem esnek
egybe a valós tevékenységgel, illetve az egyes csoportok igen heterogén
jellegűek lehetnek, hiszen a csoportosításunk alapjául az szolgál, hogy az
9

Forrás: www.birosag.hu / Társadalmi szervezetek és Alapítványok névjegyzéke (2008. november 12-i állapot)
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adott szervezet alapító okiratában vagy alapszabályában mit jelöl meg fő
tevékenységként.
Az igen magas arányt mutató Egyéb kategóriában olyan meghatározó
jelentőségű

és

igen

aktív

tevékenységet

folytató

civil

szervezetek

tartoznak, mint pl. a nyugdíjas szervezetek.

VI.2. Civil Oldalon regisztrált civil szervezetek

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 végén hívta életre a
város honlapján (www.kaposvar.hu) a Civil Oldalt, melynek az a célja,
hogy szorosabbá tegye a kapcsolatot az Önkormányzat, a város területén
működő civil szervezetek, valamint a kaposvári polgárok között.
Az azóta eltelt időben 215 civil szervezet regisztrált a Civil Oldalon, ezen
szervezetekkel sikerült napi kapcsolatot kialakítani. A Civil Oldalról és az
általa nyújtott lehetőségekről későbbi fejezet nyújt részletes ismertetést.
A bírósági nyilvántartásban szereplő 758 civil szervezethez képest a Civil
Oldalon

regisztrált

215

szervezet

csupán

első

pillantásra

tűnhet

alacsonynak. Ennek megítélése során figyelemmel kell lenni az előző
alfejezetben foglaltakra, de fontos hangsúlyozni azt is, hogy a Civil Oldal
működtetése még csak most kezdődött, a civil szervezetek felhívása a
regisztrációra pedig folyamatosan és több csatornán történik.
A Civil oldal tehát egy állandóan bővülő, fejlődő civil közösséget jelent,
melynek létjogosultságát és fontosságát eddigi eredményei és a civil
szervezetektől kapott pozitív visszajelzések is bizonyítják.
Hozzá kell tenni azt is, hogy a civil szervezetek regisztrációja önkéntes,
így számos civil szervezet többszöri levélben történt megkeresés ellenére
sem regisztrál, amit tiszteletben kell tartanunk.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek gondot jelent a számítógép
használata, a Somogy Megyei Nonprofit Szolgáltató Központ munkatársai
ingyenes számítógép használati lehetőséggel és tanácsadással segítenek a
regisztrációban éppúgy, ahogy a Polgármesteri Hivatal civil referense is
segíti a regisztrációt.

14

Közalapítv ány

4%
Alapítvány 62
33%

7
Egyéb 3
2%

Társadalmi
szervezet
(egyesület) 114
61%

10

A Civil Oldalon jelenlévő szervezetek jogforma szerinti megoszlása azonos
a fentebb elemzettekkel, tevékenység szerinti megoszlása alapján pedig a
művelődési, kulturális, oktatási és sport tevékenységet folytató civilek
vannak

túlsúlyban,

nyilvántartásban

ami

szereplő

szintén
arányokkal,

összhangban
és

az

áll

országos

a

bírósági
arányokkal

egyaránt.

11

10
11

Forrás: www.kaposvar.hu / Civil Oldal / Regisztrált civil szervezetek (2008. november 12-i állapot)
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VI.3. Kérdőíves felmérés eredményei

A

kaposvári

civil

szervezetek

működésének,

gazdálkodásának,

kapcsolatrendszerének és fejlődési irányainak feltérképezésére 2008.
októberében

valamennyi

regisztrált

civil

szervezetünknek

e-mailben

küldtük ki egy átfogó kérdőívet. A kitöltött kérdőívek visszaérkezését
követően 2008. november hónap folyamán egy 51 szervezetből álló minta
feldolgozására

került

sor.

A

félszáz

szervezet

nyilvánvalóan

nem

reprezentálja a teljes helyi civil szférát, az adatokból készített statisztikák
azonban alkalmasak arra, hogy tendenciákat jelezzenek.

VI.3.1. Humánerőforrás:

A KSH országos adatai szerint a klasszikus civil szervezetek mindössze 13
százaléka alkalmazott fizetett munkaerőt 2006-ban Magyarországon. Az
alacsony bevétellel rendelkező, – 500 000 forintos bevételig – kevésbé
intézményesült szervezeteknél csak elvétve találhatók olyanok, ahol
rendszeresen fizettek munkatársaiknak, a bevételnagyság növekedésével
egyenes

arányban

nő

a

fizetett

munkaerőt

alkalmazó

szervezetek

aránya.12
Saját felmérésünk adatai szerint ez az arány városunkban némiképp
magasabb, hisz a válaszadók 39 százaléka foglalkoztat fizetett munkaerőt.
A foglalkoztatottak száma és a bevétel aránya között nálunk is szoros
összefüggés figyelhető meg, hiszen az 5 fő feletti foglalkoztatottal
rendelkező civil szervezetek (11 %) éves bevétele meghaladja az évi 110
millió

forintot,

alkalmazottjuk

azok
(61

a
%)

szervezetek

pedig,

valamennyi

esetben

akiknek
a

10

nincs

fizetett

millió

forintos

bevételhatár alatt vannak.
A foglalkoztatottak számának egyik végpontján a 0 főt alkalmazó
szervezetek (61 %) állnak, a 5 fő feletti munkavállalóval rendelkező civil
szervezetek között a legmagasabb foglalkoztatotti szám 120 fő.
12

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 69-70. p.
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13

A foglalkoztatottal rendelkező civil szervezetek (39 %) jellemzően az
alábbi területeken alkalmaznak fizetett munkaerőt:

14

A válaszadó szervezetek azon nagyobb hányada (61 %), akik nem
alkalmaznak fizetett munkavállalót, elsősorban rendezvényszervezéshez,
13

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.7. számú kérdés: A szervezet hány főt
foglalkoztat?
14
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.8. számú kérdés: A foglalkoztatottak
munkaterülete.

17

adminisztratív

tevékenységhez,

pályázatfigyeléshez

veszik

igénybe

önkéntesek segítéségét.

15

15

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.10. számú kérdés: Milyen területen
dolgoznak elsősorban önkéntesek?

18

A válaszadó szervezetek közel fele (44 %) 20 fő alatti taglétszámmal
rendelkezik, 500 fő feletti taggal mindössze a szervezetek 12 %-a
működik.

16

A kérdőívben megpróbáltuk feltérképezni azt is, hogy vajon mekkora az a
népesség, akik az összlakosságból valamilyen módon részt vesznek a civil
szerveződések életében akár tevékenyen, akár úgy, hogy részesülnek
szolgáltatásaikból, részt vesznek rendezvényeiken. Arra a kérdésünkre,
hogy a szervezet hány fővel tart kapcsolatot, hány fő részére nyújt
szolgáltatásokat az alábbi megoszlásban érkeztek válaszok:

17

16

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.5. számú kérdés: A szervezet
taglétszáma.

19

Az összesített adatok szerint a válaszadó félszáz kaposvári civil szervezet
valamilyen formában összesen 26 165 fővel tart kapcsolatot.
Ez az igen magas szám magában foglalja azon civil szervezetek adatait is,
akik a kérdőívben közölt adataik szerint évente több alkalommal,
összességében több ezres nézőközönség előtt tartják kulturális, művészeti
rendezvényeiket.

VI.3.2. Finanszírozási jellemzők:

A szervezetek éves bevételére vonatkozó válaszok összesítése során
kitűnt, hogy az országos aránnyal (44 %)18 teljesen egyező a 400 000
forintnál kisebb bevételű szervezetek aránya a felmérésben részt vett
kaposvári civil szervezetek körében (46 %). A 10 millió forintig terjedő
sávban 42 %-os az arány, a válaszadók csupán 12 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy szervezete éves bevétele 10 millió forint felett van.

19

17

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.6. számú kérdés: A szervezet hány
fővel tart rendszeres kapcsolatot, hány fő részére nyújt szolgáltatásokat?
18
Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 30.p.
19
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 3.1. számú kérdés: Mekkora a szervezet
éves bevétele?

20

A válaszadó kaposvári civil szervezetek bevételei forrásainak arányát az
alábbi diagramm szemlélteti:

20

A

bevételek

forrásait

tekintve

megállapítható,

hogy

az

állami

és

önkormányzati forrásból származó bevételek összességében a válaszadó
civil szervezetek bevételének 32 százalékát adják, ez magában foglalja
mind a pályázaton elnyerhető, mind az egyéb jellegű, pl. normatív
támogatásokat. A 32 százalék 13-19 százalékos arányban oszlik meg az
állami és az önkormányzati források között.
Míg az állami és önkormányzati források összbevételhez viszonyított
aránya megegyezik az országos átlaggal (36 %)21, addig a kérdéses
forráscsoporton belül az állami és önkormányzati források aránya a
kérdőíves felmérésünk adatai alapján eltérést mutat az önkormányzati
források javára. A KSH országos adatai szerint ugyanis a 36 százalékból
mindösszesen

7,8

százalékot

tesz

ki

az

önkormányzati

támogatás

(normatív és nem normatív)22, felmérésünk adatai szerint viszont a

20

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 3.2. számú kérdés: Milyen a szervezet
bevételi forrásainak aránya %-ban?
21
Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 61. p. 15. számú ábra
adatai alapján.
22
Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 57. p. 8. számú
táblázat, és 198. p. 146. számú táblázat adatai alapján.

21

válaszadó civil szervezetek bevételeinek 19 százalékát teszi ki a különböző
formában nyújtott önkormányzati támogatás.
Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a válaszadó kaposvári civil
szervezetek

az

átlagosnál

szorosabb

kapcsolatokat

ápolnak

az

Önkormányzattal, - hisz a Civil Oldal regisztrált tagjaként kitöltötték a
kérdőívet - ezért ebben a körben értelemszerűen felülreprezentált az
önkormányzati támogatásban részesülők köre is.

A kérdőívek összesítéséből kitűnt, hogy a válaszadó kaposvári civil
szervezeteknél a pályázati úton nyert bevételek az összbevétel 31
százalékát teszik ki (Eu, állami, önkormányzati és egyéb pályázatok). Ez
figyelemre méltóan magas szám, tekintettel arra, hogy az országos arány
a KSH adatai szerint 9 százalék.23
A válaszadók körében tehát igen komoly pályázati aktivitás figyelhető
meg. Ennek segítését és fokozását szolgálja a Civil Oldalon regisztrált
szervezetek

pályázati

lehetőségekre

vonatkozó

e-mailes

értesítése,

melynek keretében a 2008. évben több, mint 90 aktuálisan megnyíló
pályázati lehetőségre hívtuk fel a figyelmüket.

A kérdőív egyik kérdése a szervezet által benyújtott nyertes pályázatok
darabszámára és az azokon elnyert összegekre kérdezett rá a 2005. évtől
kezdődően.
A benyújtott nyertes pályázatok száma az évek során egyenletes, lassú
növekedést mutatott, míg az így elnyert támogatási összegek tekintetében
a 2006-os évre vonatkozóan kiugróan magas érték adódott. A kérdőívek
összesítéséből kitűnt, hogy a kiemelkedő összeg nem a válaszadók teljes
körére vonatkozóan merült fel, a jelentős különbséget csupán egy civil
szervezet által az adott évben elnyert kiemelkedő pályázati forrás adta.
Ennek az adatnak a figyelmen kívül hagyása a 2006. évre vonatkozóan
olyan összegű pályázati forrást jelez, mely illeszkedik a lassú emelkedési
tendeciába. A pályázati források arányának fokozatos emelkedésére
23

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 62. p., valamint 363.
p. 390. táblázat adatai alapján.

22

vonatkozó adataink összhangban állnak az országos adatokkal, hisz a KSH
tanulmánya szerint: „2005-2006-ban 9 százalékkal növekedett a pályázati
úton nyert bevétellel rendelkező szervezetek száma, és 30 százalékkal
nőtt a szektor által megszerzett pályázati összeg.”24

25

24

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 62. p.
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 3.7. számú kérdés: A szervezet által
benyújtott nyertes pályázatok 2005-2008-ig, db szám és együttes összeg. A 2006-os évben elnyert pályázati
összegben eltérő színnel jelöltük a kiugró értéket adó – egy szervezetet érintő – pályázati összeget.

25

23

VI.3.3.Infrastruktúra:

A válaszadó kaposvári civil szervezetek ingatlannal való ellátottsága
hasonló az országos helyzethez, hisz az érintettek majdnem felének nem
áll rendelkezésére ingatlan (kaposvári adat 46 %, országos adat 48 %26).
Az alábbi diagramm arról ad tájékoztatást, hogy azok a szervezetek,
amelyek rendelkeznek irodával, milyen nagyságú helyiséget, épületet
használnak:

27

Az

irodával

rendelkezők

jellemzően

bérelt

helyiségben

végzik

a

tevékenységüket (58 %), ebből 21 százalék önkormányzati helyiséget
bérel,

további

6

százalék

pedig

kedvezményes

feltételekkel

bérel

önkormányzati tulajdonú helyiséget.
Jellemző a szívességi használat is (15 %), amely valamelyik tag, vagy a
vezető lakásának használatát jelenti. A szívességi használat elterjedt
ingatlanbirtoklási

forma

a

civil

szervezetek

esetében,

amely

nem

minősíthető negatív jelenségnek, viszont hátránya a tulajdonlással vagy a
bérbevétellel

szemben,

hogy

bizonytalan

és

ideiglenes,

emellett

kiszolgáltatottá teszi a civileket.
26

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 80. p. 28. ábra adatai
alapján.
27
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 2.1. számú kérdés: Van-e irodájuk? és
2.2 számú kérdés: Az iroda, vagy a használt épület nagysága.

24

Saját tulajdonú helyiséggel a megkérdezettek 21 százaléka rendelkezik,
ami az országos arányhoz képest (13 %)28 viszonylag magas.

29

28

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 32.p.
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 2.3. számú kérdés: Az iroda, telephely
használati jogosultsága.

29

25

Az irodai infrastruktúra és a kommunikációs eszközök tekintetében a
kaposvári

adataink

összhangban

állnak

az

országos

adatokkal:

a

válaszadó kaposvári civil szervezetek 69 százaléka rendelkezik asztali
számítógéppel,

míg

az

érték30

országos

70

százalék,

az

internet

elérhetőség pedig mindkét esetben 61 százalékos.
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VI.3.4. Kapcsolatok:

A kérdőív néhány kérdése azt próbálta felmérni, hogy milyen típusú
kapcsolódásai vannak a civil szervezeteknek, a helyi társadalom milyen
rétegeibe vannak beágyazódva. A válaszok azt mutatják, hogy a civil
szervezetek kiterjedt és többszintű kapcsolatrendszert alakítottak ki, hisz
65 százalékuknak van kapcsolata más civil szervezettel, 45 százalékuk
tart

fenn

kapcsolatot

gazdálkodó

szervezettel,

kamarával,

és

39

százalékuk részese valamilyen civil hálózatnak, szövetségnek. Ez utóbbiak
tekintetében a válaszadók 25 százaléka jelezte, hogy kezdeményező
szerepet töltött be az adott non-profit összefogás létrejöttében.

30

Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2008. 323. p. 324. táblázat
adatai alapján.
31
Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 2.4. számú kérdés: Milyen
infrastruktúrával, saját eszközökkel rendelkeznek?

26

Egyértelműen jelzi a civil szervezetek már meglévő kapcsolatrendszerének
bővítésére, a civil önszerveződésre irányuló szándékot, hogy a válaszadók
84 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy részt venne-e egy
városi Civil Kerekasztal létrehozásában, amelynek célja a városi civil
képviselet megvalósítása lenne.

32

VI.

Önkormányzati civil kapcsolatok

Önkormányzatunk szerteágazó civil kapcsolatrendszerében alapvetően öt
szintet különíthetünk el.

A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által adományozató kitüntető
címekre és díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletünk lehetővé teszi,
hogy – többek között – a városban működő civil szervezetek munkáját is
elismerjük.

32

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 1.12. Van-e kapcsolata más civil
szervezetekkel?, 1.13. Van-e kapcsolata helyi, kistérségi, regionális gazdasági szereplőkkel, kamarákkal,
érdekképviseleti szervezetekkel?, 1.14. Részese-e valamilyen civil hálózatnak, civil kerekasztalnak,
szövetségnek?, 1.15. Játszottak-e kezdeményező szerepet valamilyen civil hálózat, civil kerekasztal, szövetség,
non-profit összefogás létrejöttében?, 1.16. Részt venne-e egy városi Civil Kerekasztal létrehozásában,
munkájában?
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A második szint az Önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott
támogatások csoportja, amely sok szervezet számára csupán az egyetlen
kapcsolódási pont, hisz hagyományosan sok szervezet pusztán anyagi
támogatásért fordul hozzánk.
A támogatások – pénzügyi és természetbeni, pl, kedvezményes vagy
ingyenes

helyiségbérlet

–

szintje

azonban

az

önkormányzati

civil

kapcsolatainknak csak a legegyszerűbb, bár sok civil szervezet számára a
legfontosabb, vagy egyetlen formája. Ezt a kapcsolatot ugyanis a civil
szervezet részéről passzivitás jellemzi és ebben a kapcsolatban az
önkormányzat és a civil szervezet nem egyenrangú félként szerepel,
szigorúan fogalmazva a szervezet pénzt kér, az önkormányzat pedig
lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni.

Ezen a szinten túlmutat az önkormányzat civil kapcsolatrendszerében a
kommunikáció szintje, ahol az Önkormányzat igyekszik minél több
szervezettel

napi

kapcsolatot

kialakítani

és

fenntartani,

amelynek

keretében információt, illetve különböző lehetőségeket nyújt miközben
számít a civil szervezet visszajelzéseire, információira, segítségére. Az
önkormányzat és a civil szervezetek ilyen interaktív kommunikációs
csatornájaként jött létre 2007. végén a város honlapján a Civil Oldal.

A

kapcsolatrendszer

egy

még

összetettebb

szintje,

ahol

a

civil

szervezeteket az Önkormányzat bevonja a döntéshozatalba, amely a civil
szervezetek részéről is aktív, ha nem is egyenrangú félként való
részvételt, de mindenképpen szoros együttműködést feltételez és vár el.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata az együttműködési
megállapodásokkal, valamint azokkal a főleg szociális területen kötött
feladat-ellátási szerződésekkel jut el a partnerség szintjére, amelyeket az
Önkormányzat bizonyos kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti
feladatok ellátására kötött a városban működő nagy múltú és igen nagy
presztizsű civil szervezetekkel.

28

VI.1. Erkölcsi elismerés

Minden év januárjában Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ünnepi
Közgyűlés keretében adja át a városi kitüntetéseket.

A „Kaposvár Városért” kitüntető címet az alábbi civil szervezetek, illetve
civil szervezeti vezetők vehették át:


dr. Kerekesné Pytel Anna karnagy, Zenekedvelők Egyesülete (2008)



dr. Hegedüs Lajos elnök, Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei
Egyesülete (2004)



Vikár Béla Kórus (1993)



Somogy Táncegyüttes (1992)33

A „Kaposvár Város szolgálatáért” kitüntető cím birtokosai az alábbi városi

civil

szervezetekben

kiemelkedő

munkát

végző

–

kaposvári

polgárok:


Illés Jánosné, a Toponárt Szépítők Egyesületének elnöke (2008)



Turi Endre koreográfus, a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetője
(2008)



Bodó László, a Kötél Egyesület vezetője (2007)



Dr.Hafner József, a Kaposvári Lovasakadémia SC elnöke (2007)



Püspök Lászlóné, a Toponári Nyugdíjas Klub vezetője (2007)



Szabó Eszter, a Déryné Vándorszíntársulat tagja (2007)



Meiszterics László, a MEISTRO Lovas Klub tulajdonosa (2005)



Vukov Péter, a Kaposvári Meteor Természetbarát Egyesület alapító,
elnökségi tagja (2003)



Király Zoltánné, a Berzsenyi Irodalmi Társaság titkára (2000)



Wágner Károly, az MSZOSZ Nyugdíjas Szervezetének megyei
vezetője (2000)



Torma Károly, a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének alapító tagja
(2000)

33

Forrás: www.kaposvar.hu
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Merczel István, a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetője (1998)



Kiss Ferencné, a Toponári Nyugdíjas Klub elnöke (1998)



Ács Lajos, a Maraton AC elnöke, edzője (1997)



Székely Sándor, a Kaposvári Nyugdíjas Egyesület elnöke (1996)



Szentes József, a Kaposvári Nyugdíjas Egyesület elnök-helyettese
(1995)



Németh Ágnes, a Somogyi Aprók Alapítvány kuratóriumi elnöke
(1993)34

A

városunkban

működő

–

országosan

kiemelkedő

színvonalú

–

sportegyesületeink teljesítményét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
számos alkalommal ismerte el az „Év sportolója” díj adományozásával:


KOMÉTA Kaposvár SE férfi röplabda csapata (2008, 2007, 2006,
2003, 2002, 2001)



Kaposvári Kosárlabda Klub férfi csapata (2005, 2004, 2002)



PINI Kaposvári Sportegyesület (2000, 1999, 1998)



Kaposvári Rákóczi Kaposcukor SC NB II-es labdarúgó csapata
(1996)



Kaposvári Somogy SC férfi röplabda csapata (1995, 1994, 1993,
1992).35

34
35

Forrás: www.kaposvar.hu
Forrás: www.kaposvar.hu
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VI.2. Pénzügyi támogatás

Az évek során kialakult önkormányzati gyakorlat szerint a város civil
szervezetei több forrásból nyerhetnek támogatást tevékenységükhöz,
programjaikhoz.

Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a
Környezetvédelmi

Alap

kezeléséről

szóló

51/1995.

(XII.29.)

önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés az éves költségvetési
rendeletben meghatározott pénzösszeget biztosít a Támogatási Keretekre,
melyeknek

elosztásáról

a

Közgyűlés

egyes

Bizottságai

átruházott

hatáskörben döntenek. A Bizottságok által közzétett pályázati felhívásra
többek

között

a

város

civil

szervezetei

is

pályázhatnak

az

ott

meghatározott programok, tevékenységek finanszírozására. (Pl. Nyugdíjas
Támogatási

Keret,

Oktatási

és

Kulturális

Támogatási

Keret,

Sport

Támogatási Keret stb.)

A Támogatási Keretek terhére – civil szervezetek részére - nyújtott
pénzügyi támogatások a 2005-2008 közötti időszakban kiegyensúlyozott,
kiszámítható anyagi segítséget jelentettek a pályázó civileknek, hiszen
évente átlagosan 35-36 millió forintot juttatott Önkormányzatunk ebből a
forrásból a helyi civil szektornak.

A következő oldalon található részletes összesítő táblázat az egyes
Támogatási Keretek terhére történt kifizetéseket mutatja a 2005-2008
közötti időszakban.

31

∗ 2008. november 30-ig.
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A Támogatási Kereteken kívül egyéb pénzügyi támogatási források is
lehetőséget

nyújtanak

tevékenységének

a

városban

támogatására:

a

működő

Polgármesteri

civil
Keret,

szervezetek
az

Egyéni

Képviselői Keret, a Megye - Város Tudományos Kulturális Sport Alap
valamint közvetlen önkormányzati pénzügyi támogatási összegek.

A 2005-2008 közötti időszakban a Polgármesteri Keret, az Egyéni
Képviselői Keret valamint a Megye-Város Közös Alap pénzügyi forrásainak
felhasználásával kaposvári civil szervezeteink évente átlagosan 6-9 millió
forint támogatáshoz jutottak az alábbiak szerint:

36
∗2008. november 30-ig.

Önkormányzati képviselőink civil szektor iránti elkötelezettségét mutatja,
hogy képviselői keretüknek átlagosan 94 százalékával a helyi civil
szervezetek tevékenységét segítik és ismerik el.37

36

A 2005-2008 közötti időszakban civil szervezetek részére történt kifizetések az Egyéni Képviselői Keret,
Polgármesteri Keret és Megye-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret terhére. Forrás: KMJV
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság adatai.
37
A civil szervezetek támogatási aránya az egyéni képviselő keretből nyújtott összes támogatásból. Forrás:
KMJV Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság adatai.
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A kaposvári civil szervezetek a 2005-2008 közötti időszakban közgyűlési
döntés alapján - az alábbi táblázatban szereplő megoszlásban - közvetlen
pénzügyi támogatásban is részesültek:

38
∗2008. november 30-ig.

A fentebb részletezett forrásokból az Önkormányzat által a helyi civil
szférának nyújtott pénzügyi támogatások összege folyamatos növekvő
tendenciát mutat: a 2005-ben nyújtott 62 256 800 forinthoz képest a
2008-as évben (2008. nov. 30-ig) civil szervezetek részére mindösszesen
79 555 000 forint kifizetésére került sor.
Az

egyes

támogatási

formák

és

a

teljes

önkormányzati

pénzügyi

támogatás összesítő adatait a következő oldalon szereplő táblázat
mutatja.

38

A 2005-2008 közötti időszakban civil szervezetek részére történt kifizetések a költségvetés „Egyéb
szervezetek támogatása” alfejezetén belül. Forrás: KMJV Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság adatai.
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39
∗2008. november 30-ig.

Az itt szereplő összegekben természetesen nem szerepelnek a négy nagy
kiemelt városi sportegyesületnek juttatott anyagi támogatások.

VI.3. Közvetett támogatás

Az anyagi támogatás mellett számos városi civil szervezet működését
támogatja

az

Önkormányzat

olyan

formában,

hogy

önkormányzati

tulajdonban lévő helyiségeket bocsát rendelkezésükre kedvezményes
bérleti díjért, illetve a bérleti díj elengedése mellett.40
Jelenleg

az

alábbi

civil

szervezetek

részesülnek

ilyen

közvetett

támogatásban:
- Borostyánvirág Alapítvány

Kaposvár, Jutai út 24 .

- Mozgáskorlátozottak Sm.i Egyesülete

Kaposvár, Béke u. 47.

- Máltai Szeretet Szolgálat

Kaposvár, SÁVHÁZ

39

A 2005-2008 közötti időszakban civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások éves
összesített adatai: Egyéb szervezetek támogatása, Támogatási Keretek, valamint a Polgármesteri-, Egyéni
Képviselői-, és Megye-Városi Keretek. Forrás: KMJV Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság adatai.
40
34/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól,
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről. 18. § (1) bekezdés f) pontja.
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- Csányi Alapítvány

Kaposvár, Szent I.u.14.

- Magyar Ebtenyésztők Egyesülete

Kaposvár, Zaranyi ltp.

- Napkerék Egyesület

Kaposvár, Honvéd u. 11.

- Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület

Kaposvár, Szent I.u.14.

- Kistérségi Szociális Szövetkezet

Kaposvár, Gilice u. 31.

- Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete

Kaposvár, Szent I. u. 14.41

VI.4. Kommunikáció a civilekkel: a Civil Oldal

A város honlapján 2007. végén létrehozott Civil Oldalnak mostanra 215
regisztrált tagja van. (Nyitóoldalt ld. 1. sz. melléklet)
A Civil Oldal mára a város honlapjának leglátogatottabb linkje lett, vezeti
a „Top 10 link” rangsorát.42
A Civil Oldalon hozzáférhető minden regisztrált civil szervezet adatlapja,
amely a szervezet működésére vonatkozó valamennyi lényeges adatot,
elérhetőséget tartalmaz. Ez segíti a város honlapjára látogatókat abban,
hogy tájékozódjanak az őket érdeklő, érintő civil szervezetekről (pl.
adószám az 1 %-os felajánlásokhoz). (Adatlap mintát ld. 2.sz. melléklet)

A Civil Oldalt működtető civil referens, együttműködve a Pályázati
Igazgatósággal
számára

rendszeresen

megnyíló

aktuális

e-mailben
pályázati

kiküldi

a

kiírásokat.

civil
A

szervezetek
pályázatokkal

kapcsolatban felmerülő kérdésekben segíti a civil szervezeteket, ezen
tevékenysége során szorosan együttműködik a Somogy Megyei Civil
Szolgáltató Központtal, ahol ingyenes szaktanácsadással, információs
fórumokkal segítik a civil szervezeteket a pályázatok elkészítésében.
A pályázati kiértesítő rendszerünk hasznosságát is mérni szerettük volna
kérdőívünkben, mikor arra vártunk választ, hogyan tájékozódnak civil
szervezeteink az aktuálisan kiírt pályázatokról, pénzszerzési lehetőségről.
Az alábbi diagramm egyértelműen mutatja, hogy a szolgáltatás milyen
kedvelt a regisztrált civil szervezeteink körében, hiszen 76 százalékuk

41
42

Forrás: KMJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Igazgatósága adatai.
Forrás: www.kaposvar.hu
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jelölte be, hogy a Civil Oldal regisztrált tagjaként rendszeresen kapott emailekből értesül az aktuális pályázati lehetőségekről.

43

Az Oldalon Rendezvények rovat is működik, ahol a civil szervezetek
aktuális

rendezvényeiket,

programjaikat

jelentethetik

meg.

Ez

a

szolgáltatásunk főleg az önálló honlappal még nem rendelkező civil
szervezetek számára jelent nagy segítséget, hisz rendezvényeik a város
honlapján több helyről megközelítve is olvashatóak, így pl. az „Aktuális”
menüpont alatt a „Civil & Tourinform programok” almenüben kereshetők a
civil szervezetek aktuális programjai.
Igen népszerű a civilek körében a Galéria rovat, ahol valamely konkrét
rendezvényükön készült képeket, illetve a szervezet tevékenységét
általánosságban

bemutató,

képekkel

illusztrált

anyagot

is

megjelentethetnek. (ld. 3. és 4. sz. melléklet)
A Vendégkönyv rovatban szereplő bejegyzések is azt igazolják, hogy a
regisztrált civil szervezeteink örömmel fogadják a pályázatokról küldött
információinkat és számos esetben a tőlünk kapott értesítés alapján
43

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 3.5. számú kérdés: Hogyan
tájékozódnak az aktuálisan kiírt pályázatokról, pénzszerzési lehetőségekről?
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nyújtanak be pályázatokat. (ld. 5. sz. melléklet) Több szervezet, így
például a Zenekedvelők Egyesülete, a BITT Kaposvári Női Röplabda Club,
a Búvópatak Alapítvány, a Kaposvári Vörös Design Golden Fox Amerikai
Futball Sport Klub, a Kaposvári Magyar - Román Baráti Társaság és a
LOCO 4X4 Egyesület a mi információink alapján nyújtott be pályázatot
többek között az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiumához működési
támogatásra, illetve a Norvég Civil Alap megnyíló forrásainak elnyerésére.

Célunk az Oldal folyamatos fejlesztése, hogy idővel valamennyi valós
tevékenységet folytató civil szervezet regisztráljon és teljes körű legyen a
velük való kapcsolattartás, kommunikáció.
Ennek érdekében 2008. júniusától a civil szervezetek csak a Civil Oldalon
történő

regisztrációt

követően

kaphatnak

önkormányzati

forrást

a

Támogatási Keretekből.44

VI.5. Civilek bevonása a döntéshozatalba

A lakosság, és a civil szféra önkormányzati szakmai munkába való
bevonása,

a

döntéshozatal

átláthatóságának

növelése,

a

nyitott,

ügyfélbarát önkormányzat megvalósítása, valamint a civil szervezetek és
az azokat alkotó polgárok igényeinek, érdekeinek, véleményüknek jobb
megismerése több csatornán keresztül valósul meg Önkormányzatunknál.
A

társadalmi

kapcsolatokért

felelős

alpolgármester

szerepe

a

civil

szervezetek érdekképviselete terén kettős: a hivatalban – mint a
polgármester képviselője az adott területen – véleményez valamennyi,
civil szférát érintő előterjesztést, közreműködik az önkormányzati civil
politika

elvi

és

gyakorlati

problémáinak

megoldásában,

rendszeres

kapcsolatot tart a városi civil szervezetekkel. Másrészt viszont az
alpolgármester – mint önkormányzati képviselő – jeleníti meg a települési
civilek véleményét, érdekeit a Közgyűlésben.
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51/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelet az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és
a Környezetvédelmi Alap kezeléséről. 4. § (7) bekezdés.
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Immár 1992 óta működik a - megalakításakor országosan unikumnak
számító - Városi Érdekegyeztető Fórum, mely Kaposvár Megyei Jogú Város
Közgyűlése mellett működő véleményező testület. A Fórumon három Oldal
képviselteti magát: a Munkavállalói, a Munkáltatói és az Érdekképviseleti
Oldal. Ez utóbbiban a város meghatározó civil szervezeteinek képviselői
foglalnak helyet, és szakmai észrevételeikkel segítik a képviselőket a
város javát szolgáló megalapozott döntések meghozatalában.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Városi Érdekegyeztető Fórum
létrehozása óta változatlan ügyrend szerint és meghívotti körrel dolgozik,
ezért talán nem lenne haszontalan az egyes oldalak meghívotti körét az
azóta eltelt változásokhoz igazítani, illetve szervezeti formáját átgondolni.

A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2008-ban elfogadott
Integrált

Városfejlesztési

Stratégia

megalkotásának

folyamatába

bevonásra kerültek a városfejlesztés szempontjából meghatározó, a
városlakók

jellemző

társadalmi

rétegeit

reprezentáló

Tematikus

Csoportok. Az egyik ilyen csoport – a Tudás/Elme, Gazdaság stb. mellett –
a Civilek csoportja volt. A Tematikus Csoportokkal folytatott workshopok
keretében lehetőség nyílt felmérni az igényeket, a városfejlesztés számára
fontosnak ítélhető fejlesztési terveket. Az így nyert információkat a Hivatal
munkatársai egybevetették az önkormányzat által felvázolt tervekkel
annak érdekében, hogy kirajzolódjon a társadalmilag – gazdaságilag
megalapozott városfejlesztési irány és jövőkép, mely a döntéshozó
Közgyűlés elé került. A stratégiát tárgyalta és támogatta a Városi
Érdekegyeztető Fórum és a Kamarák képviselői is.45

45
Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. VI.3. Partnerség c. fejezet. 337., 340.p.
Forrás: www.kaposvar.hu
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VI.6. Partnerség a civilekkel

Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során
számít és épít is a civil szervezetek közreműködésére.
A közfeladat ellátás civil szervezetekkel való együttműködés útján történő
megvalósulását

erősíti,

hogy

néhány

jelentős,

az

önkormányzatok

feladatait meghatározó törvény kifejezetten ajánlja a szerződéses feladatellátást. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény pedig
nemcsak a civil szférát szabályozza, hanem az önkormányzatok és a
nonprofit szervezetek együttműködésének lehetőségét is.

Ez

a

jogszabályok

által

bevezetett

szerződési

„kényszer”

azonban

messzemenőkig egybeesik az Önkormányzat azon álláspontjával, hogy
kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során minél több olyan civil
szervezet munkájára számít, akik eddigi tevékenységükkel bizonyították,
hogy képesek magas színvonalon és kiváló szakmai felkészültséggel ellátni
a szakterületükhöz tartozó egyes szolgáltatásokat.

Jelenleg Önkormányzatunk az alábbi területeken vonja be partnerként
feladatainak ellátásába a város civil szervezeteit:

Szociális területen: a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvénynek és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról

szóló,

többször

módosított

1993.

évi

III.

törvénynek

megfelelően a települési önkormányzatok által kötelezően ellátandó
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására civil szervezetekkel kötött
feladat-ellátási szerződések és egyéb együttműködési megállapodások:


Feladat-ellátási szerződés a Magyar Kolping Szövetség és az
Önkormányzat között a szociális alapszolgáltatás körébe
tartozó

fogyatékosok

támogató

szolgálata

feladatának

ellátására.


Feladat-ellátási szerződés a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesülete és az Önkormányzat között a szociális
40

alapszolgáltatás

körébe

tartozó

fogyatékosok

támogató

szolgálata feladatának ellátására.


Feladat-ellátási szerződés a Borostyánvirág Alapítvány és az
Önkormányzat között a gyermekjóléti alapellátás körébe
tartozó gyermekek átmeneti gondozása és családok átmeneti
otthona feladatának ellátására.



Feladat-ellátási szerződés a Magyar Vöröskereszt Somogy
Megyei Szervezete és az Önkormányzat között a szociális
alapszolgáltatások körébe tartozó népkonyhai étkeztetés,
utcai

szociális

munka,

nappali

melegedő,

valamint

a

szakosított ellátás körébe tartozó éjjeli menedékhely és
hajléktalanok átmeneti otthona feladatok ellátására.


Megállapodás

a

Mozgáskorlátozottak

Egyesülete

és

az

Önkormányzat

személyek

szociális

ellátását

Somogy

között

biztosító

a

Megyei

fogyatékos

intézményhálózat

fejlesztése érdekében.


Megállapodás a Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az
Önkormányzat

között

alternatív

nappali

ellátás

(tehetséggondozás) végzésére, melyhez az Önkormányzat a
Szent I. u. 14. alatt ingyenes irodahelyiséget biztosít.


Megállapodás az Indít Közalapítvány és az Önkormányzat
között szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, valamint drogambulancia működtetése
feladatok

ellátásáról,

önkormányzati

melyhez

tulajdonban

a

Béke

lévő

u.

47.

helyiséget

alatti

ingyenes

használatba adta az Önkormányzat.


Megállapodás a Menta Lelki Egészségvédő Egyesülettel az
S.O.S. és az ifjúsági telefonvonal működtetésére, mely
szolgáltatást

az

Önkormányzat

az

éves

költségvetési

rendeletében meghatározott összeggel támogatja.

A felsorolásból feltétlenül ki kell emelni két civil szervezettel való
együttműködést,

mivel

ezek

keretében
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a

közelmúltban

komoly

beruházások valósultak meg, melyek jelentősen emelték a szociális
ellátások színvonalát városunkban:
1. A Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 1200 m2 alapterületen 255
milliós költséggel létrehozta a komplex hajléktalan ellátó intézményét,
mely 2008. január 1-jén megkezdte működését.
Az intézmény az alábbi ellátásokat biztosítja az önkormányzattal kötött
ellátási szerződés keretében:
-nappali melegedő

100 férőhely

-éjjeli menedékhely

10 férőhely

-átmeneti szállás

40 férőhely

-utcai szociális munka

1 szolgálat (3 fő)

-népkonyha

50 adag

A

Vöröskereszt

által

működtetett

Hajléktalan

Ellátó

Központ

nagy

hangsúlyt fektet a reintegráció érdekében a képzésre és a munkába
állításra is.

2. A

Mozgáskorlátozottak

Somogy

Megyei

Egyesületével

kötött

együttműködési megállapodás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2006-ben Kaposfüreden egy 5000 m2 alapterületű építési
telket adott ingyenes használatba46, melyen az egyesület a fogyatékkal
élők ellátásának javítása érdekében integrált ellátó központot alakít ki
saját erőből, illetve pályázati források igénybevételével. A megállapodás

46

16/2006.(II.23.) önkormányzati határozat.
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értelmében a projekt eredményes megvalósulását és az ellátási szerződés
megkötését követően a Közgyűlés a földterületet térítésmentesen az
egyesület tulajdonába adja.
A beruházás megvalósítása lépcsőzetesen történik, mely első ütemeként a
tartós elhelyezést jelentő 12 férőhelyes lakóotthon átadására került sor
2008. október 17-én. 2009. január 1-jén megkezdi működését a 40
férőhelyes

nappali

ellátó

és

rehabilitációs

részleg,

valamint

a

10

férőhelyes átmeneti elhelyezést nyújtó részleg is.

Kulturális területen fennálló együttműködési megállapodások:


Közművelődési
Alapítvány

és

intézményekről,

megállapodás
az
a

a

Mikrokozmosz

Önkormányzat
nyilvános

között

könyvtári

a

Művészeti
muzeális

ellátásról

és

a

közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglaltak
szerint a települési önkormányzat által kötelezően ellátandó
feladat körébe tartozó egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és
más

kisebbségi

kultúra

értékeinek

megismertetése,

az

ünnepek kultúrájának gondozása és a szabadidő kulturális
célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása feladatok
ellátásával összefüggésben a szabadidő hasznos eltöltését,
valamint

a

közművelődést

43

szolgáló

zenei

rendezvények,

vonós

és

fúvós

mesterkurzus,

valamint

zenei

táborok

szervezésére és lebonyolítására.


Közművelődési megállapodás a Déryné Vándorszíntársulat és
az Önkormányzat között az Együd Árpád Művelődési Központ
103. helyiségének közművelődési célú hasznosításáról a
26/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelet 3. §. (2)
bekezdése alapján, ellenszolgáltatásként három állami ünnep
városi

rendezvényein,

valamint

további

három,

az

Önkormányzat által megjelölt városi rendezvényen kulturális
műsor szolgáltatásáról.


Közművelődési

megállapodás

a

Kaposvári

Szimfonikus

Zenekar Alapítvány és az Önkormányzat között a közöttük
fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített működési
támogatás fejében a kiemelt városi rendezvények keretében
zenei koncertek szervezéséről és lebonyolításáról.


Kaposvár város nemzetközi kapcsolatai területén a Kaposvári
Testvérvárosi Baráti Kör Egyesülettel fennálló együttműködés.

Önkormányzatunk az esetlegesen újonnan kialakítandó intézmények és
szolgáltatások, különösen a kötelező feladatként létrehozandók esetében
minden esetben megvizsgálja a civil együttműködés lehetőségét és
feltételrendszerét.
önkormányzati

Amennyiben

a

feltételeknek

intézményrendszerben

való

megfelelő

működtetéshez

és

az

képest

költséghatékonyabb megoldást kínál a civil szervezeti keret, úgy a
szerződéses együttműködés kialakítására kell törekedni.

VII. A továbblépés irányai, lehetőségei

Az eddigiekből is kitűnik, hogy Önkormányzatunk a kezdetektől felismerte
a „harmadik szektor” jelentőségét és az évek során sikerült igen sokrétű
kapcsolati hálót kialakítania a városban működő civil szervezetekkel.
A folyamat azonban nem állhat meg, a jelenlegi helyzetet alapul véve ki
kell jelölnünk a továbblépés irányait és lehetőségeit.
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A

városi

civil

szervezetek

önkormányzattal

fennálló

kapcsolatairól

igyekeztünk átfogó képet kapni a kérdőíves felmérésünkben is, ahol
egyben arra is rákérdeztünk, hogy milyen területeken igényelnének a
jövőben szorosabb kapcsolatot a civilek. A jelenleg fennálló és a civil
szervezetek részéről a jövőben erősíteni kívánt kapcsolatokat szemlélteti
az alábbi diagramm:
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A jelenleg fennálló kapcsolatok adatsorából kitűnik, hogy a válaszadók 1738 százaléka részesül valamilyen formában önkormányzati pénzügyi
támogatásban. A további igények összesített adatai azt mutatják, hogy
ezekre a támogatási formákra a jövőben is igényt tartanak a civil
szervezetek.
A

pénzügyi

és

egyéb

közvetett

támogatások

terén

továbbra

is

számíthatnak ránk a város civiljei, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy
a civil szervezeteknek a megnyíló számtalan pályázati lehetőség mind
47

Forrás: Kérdőív civil szervezetek számára. Kaposvár, 2008. október. 6.1. számú kérdés: Milyen kapcsolatban
áll az Önkormányzattal?, 6.2. Milyen területeken igényelne szorosabb kapcsolatot az Önkormányzattal?
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hatékonyabb kiaknázásával törekedniük kell az önellátásra és ezzel együtt
az önállóságra.
A civil szféra megerősödve hatékonyabban töltheti be érdekképviseleti
funkcióját, mely elősegíti a valódi, erős polgári társadalom kialakulását.

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a civil szervezetek részéről határozott
érdeklődés mutatkozik a közművelődési megállapodások, illetve a feladatellátási szerződések iránt. Ez egybevág szándékunkkal, hiszen a jövőben
is folytatni kívánjuk a civileknek az önkormányzati kötelező és választott
feladatok ellátásába partnerként való bevonását, hogy minél szélesebb
körben hasznosulhassanak a civilek szakmai tapasztalatai, szakértelme.

VIII. A Civil Koncepcióból adódó feladatok

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ágazatonként
véleményezésre bocsátja és megtárgyalja a Civil Koncepciót a
kaposvári civil szervezetekkel.
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetekkel
történő egyeztetést követően napirendre tűzi és megtárgyalja
Kaposvár Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját.
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a pénzügyi
lehetőségek függvényében évente felülvizsgálja a Támogatási
Keretekből felhasználható, az éves költségvetési rendeletben
meghatározott támogatási összegeket.
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan
működteti és fejleszti a város honlapján található Civil Oldalt.
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felülvizsgálja a
Városi Érdekegyeztető Fórumon résztvevő civil szervezetek
körét, a részvétel módját, valamint az ÉF szervezeti és
működési rendjét.
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és
önként

vállalt

szerződéses

feladatainak

együttműködés
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ellátása

során

kialakítására

a

törekszik
város

a

civil

szervezeteivel,

amennyiben

a

civil

önkormányzati

intézményrendszerben

szervezeti
való

keret

az

működtetéshez

képest költséghatékonyabb megoldást kínál.
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja, hogy
a városban működő civil szervezetek saját kezdeményezésben
Civil

Kerekasztalt

állítsanak

fel.

A

Civil

Kerekasztal

felállításával kapcsolatos feladatok koordinálására felkéri a
Somogy Megyei Civil Szolgáltató Központot.
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megvizsgálja
annak lehetőségét, hogy „Civiliada – Adj egy esélyt a
civileknek” elnevezéssel minden évben valamelyik nagy városi
rendezvény keretében (pl. Kaposvári Tavaszi Fesztivál, Festők
Városa Hangulatfesztivál) megjelenési lehetőséget, kiállító
helyet biztosít a város civil szervezeteinek.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly
polgármester
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1. melléklet
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2. melléklet
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3. melléklet
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4. melléklet
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5. melléklet
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X. Felhasznált irodalom:

















Bullain Nilda-Csanádi Dániel: Helyi érdek, helyi érték.
Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti
együttműködések jogi és intézményes hátteréhez. Ökotárs
Alapítvány Bp., 2008.
Harsányi László: A harmadik szektor In.: Tóbiás László (szerk.)
Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és a helyi
önkormányzatok
között.
Kézikönyv
civil
szervezetek
és
önkormányzatok számára. DemNet könyvek 6. Hálózat a
Demokráciáért
Program,
Budapest.
(www.demnet.org.hu/docs/egyuttmukodes.pdf)
Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája. Ecorys Magyarország Kft., Budapest. 2008. Forrás:
www.kaposvar.hu
Kuti Éva: A harmadik szektor helye és szerepe a magyar
társadalom és gazdaság szerkezetének alakulásában. A
nonprofit szektor Magyarországon. (Tanulmányok), Nonprofit
Kutatócsoport, Bp. 1992.
Nonprofit szervezetek Magyarországon 2006. Központi
Statisztikai Hivatal, Bp. 2008.
Sebestyén
István:
A
civil
szervezetek
funkciói
az
önkormányzatok hatékony működésében. In.: Civil dilemák –
Kihívások és alternatívák a civil szektorban. Civitalis Egyesület, Bp.
2005. (wwww.nonprofitkutatas.hu)
Társadalmi szervezetek és Alapítványok névjegyzéke. Forrás:
www.birosag.hu (2008. aug. 12-i állapot)
Tóbiás László (szerk.) Együttműködési lehetőségek civil
szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil
szervezetek és önkormányzatok számára. DemNet könyvek 6.
Hálózat
a
Demokráciáért
Program,
Budapest.
(www.demnet.org.hu/docs/egyuttmukodes.pdf)
Civil
Oldal
/
Regisztrált
civil
szervezetek
Forrás:
www.kaposvar.hu (2008. november 12-i állapot)
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Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
Kaposvár Megyei Jogú Város Civil koncepciója 2008 című előterjesztést és
az alábbi stratégiai irányokat határozza meg:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felülvizsgálja a Városi
Érdekegyeztető Fórumon résztvevő civil szervezetek körét, a részvétel
módját, valamint az ÉF szervezeti és működési rendjét.
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan működteti
és fejleszti a város honlapján található Civil Oldalt.
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja, hogy a
városban működő civil szervezetek saját kezdeményezésben Civil
Kerekasztalt állítsanak fel. A Civil Kerekasztal felállításával kapcsolatos
feladatok koordinálására felkéri a Somogy Megyei Civil Szolgáltató
Központot.

Felelős:

Szita Károly polgármester

Közreműködik:

dr. Szlavicsek-Hegedüs Judit civil referens

Határidő:

folyamatos

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a pénzügyi lehetőségek
függvényében

évente

felhasználható,

az

éves

felülvizsgálja
költségvetési

a

Támogatási

rendeletben

Keretekből

meghatározott

támogatási összegeket.

Felelős:

Szita Károly polgármester

Közreműködik:

Molnár György igazgató

Határidő:

folyamatos

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy „Civiliada – Adj egy esélyt a civileknek” elnevezéssel
minden évben valamelyik nagy városi rendezvény keretében (pl.
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Kaposvári Tavaszi Fesztivál, Festők Városa Hangulatfesztivál) ingyenes
megjelenési

lehetőséget,

kiállító

helyet

biztosít

a

város

civil

szervezeteinek. A rendezvény keretében kerülhetne sor a Civil Fórum
megrendezésére is.

Felelős:

Szita Károly polgármester

Közreműködik:

Stickel Péter igazgató
Horváth Gáborné Együd ÁMK igazgató

Határidő:

folyamatos
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