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Tisztelt Képviselő-testület!
A civil szervezetek és szervezeti formán kívüli civil szerveződések fontos részei
Rábapatona község társadalmi életének, ezért önkormányzati szinten fontosnak tartottuk,
tartjuk megfelelő támogatásukat is.
A támogatások formái az alábbiak voltak a 2017-es évben.
1. Rábapatona Község Önkormányzata költségvetésében pályázati keret biztosítása
2.000.000.- Ft összegben a civil szervezetek részére, valamint 300.000.- Ft összeg
biztosítása az IKSZT keretein belül a civil szervezeti formával nem rendelkező
önkéntes társulások részére programjaik megvalósításához.
2. Ingyenes terem- és létesítményhasználat a Tájház, az IKSZT, a sportpálya
létesítményei vonatkozásában a civil szervezetek és szerveződések számára. A
támogatás az ehhez kapcsolódó rezsiköltségek megfizetése, amely 2017 évben
nagyságrendileg kb. 500.000.- Ft volt.
3. Kibővített falubuszhasználat, amelynek keretében 2017. november 15-ig 43
alkalommal engedélyeztük az igénybevételt (2016. évben 30 alkalom): 1 alkalommal
az óvoda, 18 alkalommal az iskola és 24 alkalommal a civil szféra részére
biztosítottuk a falubusz használatát.
4. A civil szervezetek és szerveződések rábapatonai rendezvényein eszköz, anyag és
szervezési támogatás biztosítása.
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Összességében megállapítható, hogy a civil szervezetek egyre nagyobb mértékben
próbálják kihasználni a pályázati támogatások adta lehetőségeket, valamint az
önkormányzaton kívüli támogatások lehetőségeit.
A civil szervezetek települési rendezvényeinken való fellépéseikkel, saját
rendezvényeikkel, természetbeni és anyagi hozzájárulásukkal tették színesebbé településünk
programkínálatát a 2017-es évben is, amelyet ezúton is köszönök.
A civil szervezetekkel való kapcsolatot jónak, helyenként kiválónak értékelem,
képviselőikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot; kéréseiknek lehetőség szerint eleget téve,
valamint bevonva őket közös feladataink meghatározásába és megvalósításába.

Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester, a civil
szervezetek és az önkormányzat közötti kapcsolatáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Rábapatona, 2017. november 20.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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