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Országosan ismert és elismert az a döntés-előkészítői és döntéshozói gyakorlat, amely évek 

óta bizalmi elven, ugyanakkor a kompetenciák figyelembevételével és azok tiszteletben 

tartásával működik városunkban A Civil Alap Bíráló Bizottság a támogatásokat többségi 

szavazattal ítéli meg az arra jogosult szervezeteknek. 

Az ülésen vélemény-nyilvánítási joggal van jelen a város civil referense. Ő készíti elő, 

tanulmányozza át és vázolja a bizottság elé a pályázatok tartalmát, célját és 

költségszerkezetét. 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által az egri civil szervezetek szakmai 

programjaik támogatására 2012-ben 181 beérkezett pályázatot, 113 szervezettől a CABB 

részletesen megtárgyalta és elbírálta. A bizottság 120 pályázati programhoz kiegészítő 

támogatás megítélését javasolta, ugyanakkor 61 pályázat esetében – részben szakmai, részben 

formai hiányosságok miatt – azokat nem támogatta.  
 

2012-ben a városi költségvetésből a II/48-as címszámról, 5.600.000.- Ft-ot osztott el a civil 

szervezetek szakmai programjaira. 

A Bíráló bizottság a támogatások megítélésénél az alapvető szempontokat következetesen 

betartotta. Ezeket a vezérlő elveket a Civil Kerekasztal elfogadta és az eseti kivételek 

megítélésére a Civil Alap Bíráló Bizottságot felhatalmazta. 
 

Néhány fontos szempont a döntéseknél: 

- Csak Egerben bejegyzett szerveződés pályázhatott 

- Nem kaphatott támogatást az a szervezet, amelyiknek teljesítetlen elszámolási 

kötelezettsége van az önkormányzat felé 

- Vendéglátásra, állóeszközre, tiszteletdíjra és személyes kiadásokra fordítandó összeget 

nem támogatta a CABB 

- Bevételes (belépős) rendezvényekhez adandó támogatási igényt külön vizsgálja a 

bizottság 

- Az „iskolai, óvodai, versenysport, személyi továbbképzés feladatokra” benyújtott 

kérelmeket nem elsődleges civil feladatként kezelte a bizottság 

- A pályázatok elbírálásánál előnyt élveztek a hosszabb ideje, tartalmas, 

közösségformáló erővel működő szervezetek. Elsődleges volt a szempontok között, 

hogy a pályázat közösségi értéket teremtő legyen és városunk civil életének szakmai 

fejlődését célozza 



- Speciális igények esetén a bizottság egyedileg vizsgálta a jogosultságot és annak 

mértékét. 

                                                                                                        

                                                                                                     a CABB nevében: 

                                                                                                 Dr. Renn Oszkár elnök 

Tisztelt Kerekasztal 
 

2012. december 30-i határidőre a 120 nyertes pályázati programból a szervezetek mintegy 

egyötöde NEM SZÁMOLT EL! Az összeg közel 500.000.- Ft volt. 
 

A másik probléma, hogy a szervezetek egy része még mindig arra költi az Önkormányzati 

támogatást, amire jónak látja és nem arra, amire a CABB és a Közgyűlés meghatározta, 

megszavazta. 

2013. január elején minden „adós” szervezetet és képviselőjét értesítettem adósságáról – volt, 

aki megrótt azért, hogy „miért nem hamarabb szólok” és a mai napig is vannak szervezetek, 

akik nem számoltak el, a tavalyi évről 6. Az előző évekből /2007 óta/ összesen 17. 
 

Sajnos olyan szervezet is volt, amely ugyanarra a projektre több önkormányzati irodánál is 

pályázott./ennél az a kellemetlenebb, hogy kapott is pénzt/.  

Ez a jövőben az önkormányzat Gazdasági Irodája és vagyonrendelete alapján nem lehet így! 

Tisztelettel kérem a Kerekasztalt, hogy a közösség, a civilség, a gazdálkodás szabályait be 

nem tartó szervezeteket ne tolerálja, és a méltán híres egri civil eredményeket őrizze, valamint 

a civil megújulást erősítse.  

 

Tájékoztatásul: a 2011-es évben nem csökken /egyedüliként/ a Civil Alap Szakmai 

programokra szánt összeg az Önkormányzat költségvetésében. 2013-ban pedig nőtt/!/ 5.700 e 

Ft-ra. 
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