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Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2014. (X. 20.) önkormányzati rendeletével
hozta létre a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság).
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati szmsz) 64.§
(13) bekezdése írja elő, hogy „a bizottság tevékenységéről ciklusonként beszámol a képviselő-testületnek”.

A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó bizottságainak, így a Bizottságnak is
az önkormányzati szmsz határozza meg összetételét, működését, feladat és hatáskörét.
Jelen beszámoló a Bizottság a megválasztása óta eltelt időszakban, 2014 novemberétől 2019 augusztus
végéig végzett munkáját mutatja be.

1. A bizottság tagjai, titkára

A 2014. évi önkormányzati választások után, a korábbi bizottsági struktúrát átalakítva jött létre a 11 tagú
Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság. A tagok közül 6 fő képviselő-
testületi, 5 fő pedig külsős tag.

A bizottság elnöki tisztségét Mozsárné Kutor Veronika képviselő, elnökhelyettesi tisztségét Dr.
Mészáros Géza képviselő tölti be.

1. sz. táblázat: A Civil Kapcsolatok, Kulturális, idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjai
2014. november – 2019.

elnök Mozsárné Kutor Veronika
elnökhelyettes Dr. Mészáros Géza
tagok

képviselő-
testületi:

külsős:
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Hosszú András
Kesztyüs Attila
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Bőszné Kiss Katalin
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Illésné Bene Judit
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A Bizottság titkárának szerepét a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján a közművelődési, idegenforgalmi, turisztikai referens látja el. Ő készíti elő bizottsági
ülések meghívóit, gondoskodik az előterjesztések, bizottsági anyagok kiküldéséről, a bizottsági ülések
jegyzőkönyveinek elkészítéséről és megőrzéséről, kulturális területen döntés-előkészítő tevékenységet végez,
továbbá felel a kulturális intézmények, civil szervezetek és a Bizottság közötti kapcsolattartásért.

A Bizottság munkáját a személyügyi és sportreferens segíti, részt vesz a döntés-előkészítő munkában,
biztosítja az állandó kapcsolattartást a Bizottság és Marcali sportéletének szereplői között. A bizottsági titkár
távollétében ellátja a Bizottság üléseinek jegyzőkönyvvezetői feladatait.

2. A bizottság ülései

A bizottság soros ülései döntő többségben a Képviselő-testület munkaterveihez igazított bizottsági
munkatervek szerinti időben kerültek megtartásra (soros képviselő-testületi ülések előtti hét keddjén 15
órától). A beszámolási időszakban azonban több alkalommal ülésezett a Bizottság ezektől eltérő időpontban,
amikor a bizottsági munka így kívánta.

A beszámolási időszakban összesen 57 ülést tartottunk, melyek során 248 ügyet tárgyaltunk és 315
ügyben hoztunk határozatot. Az elmúlt években egy alkalommal volt határozatképtelen a bizottság. A
bizottsági tagok változó létszámban vettek részt a bizottsági üléseken. A hiányzások munkahelyi és egyéb
elfoglaltság miatt történtek, a távolmaradást a bizottsági tagok többségben előre jelezték.

A megtartott üléseket 51 alkalommal a bizottság elnöke, a többi alkalommal a bizottság elnökhelyettese
vezette.

2. sz. táblázat :A bizottsági ülések statisztikája

Év
Bizottsági
ülések
száma

Tárgyalt
napirendek
száma

Bizottsági
határozatok
száma**

2014 (novembertől) 3 7 (+1*) 12
2015 14 48 (+5*) 68
2016 12 39 (+8*) 58
2017 11 49 (+6*) 66
2018 9 47 (+6*) 67

2019 (augusztus végéig) 8 30 (+2*) 47
Összesen: 57 220 (+28*) 318

* „Egyebek” napirendi pontban tárgyalt ügyek száma
** Határozatszámok a következőket foglalják magukba: napirendek elfogadása, Képviselő-testületnek

megfogalmazott javaslatok (véleményezési hatáskör), döntések (Bizottsághoz telepített döntési hatáskör)

2015-ben egy alkalommal a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság
együttes ülést tartott a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsággal (térítési díjakkal
kapcsolatban).

3. A bizottság feladatai, hatáskörei

A Bizottság feladatait és hatásköreit az önkormányzati szmsz 63. § (2) bekezdés c) pontja és az
önkormányzati szmsz átruházott hatáskörökről szóló 1. számú mellékletének 1.3 pontja határozza meg.

3.1.Véleményezési, javaslattételi feladatkörök



A beszámolási időszak alatt a Bizottság több mint 60 előterjesztés esetén fogalmazott meg javaslatot
véleményezési jogkörben a Képviselő-testületnek.
Ezek az előterjesztések többséggel a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, a Marcali Múzeum, a Marcali
Művelődési Központ működésével, feladatellátásával függtek össze - alapító okirat módosítások
véleményezése, továbbképzési tervek véleményezése, múzeum digitalizációs stratégiájának,
állományvédelmi tervének, revíziós tervének véleményezése. Ezen kívül a Bizottság több alkalommal
véleményezte kulturális tárgyú pályázatok benyújtását.
Kiemelt javaslattételi feladata a Bizottságnak, hogy minden évben javaslatot tegyen a Képviselő-testületnek
a sportegyesületek és szakosztályok éves támogatására. Támogatási javaslatainkat a Képviselő-testület
minden esetben figyelembe vette, ezeket a költségvetési rendeletbe változtatás nélkül beépítette. Mint
bizottsági elnök az elmúlt években kezdeményeztem a támogatási javaslatok kialakítása előtt a
sportegyesületek és szakosztályok vezetőinek meghallgatását annak érdekében, hogy működésükbe,
mindennapjaikba betekintést nyerhessünk. Ezeken a meghallgatásokon a Bizottságból 3-4 fő részt vett, az itt
szerzett tapasztalataink segítették a javaslatok kialakítását. A javasolt támogatások során figyelembe vettük a
város sportéletének változásait (pl. íjászat és úszás sportágak erősödése), a sportágakban elért eredményeket,
az egyes sportágakban sportolók számát.

3. sz. táblázat: A Bizottság javaslatára építve elfogadott önkormányzati sporttámogatások
2015 2016 2017 2018 2019

MVFC Labdarúgás 6.250.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
MVSZSE
- kosárlabda

szakosztály
5.250.000 5.250.000 5.000.000 6.000.000 5.500.000

- kézilabda
szakosztály

10.015.000 10.015.000 10.015.000 10.000.000 10.000.000

- sakk szakosztály 1.435.000 1.435.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
- küzdősport

szakosztály
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

- tenisz szakosztály 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
- lovas szakosztály 250.000 250.000 430.000 430.000 430.000
Marcali és Balatoni
Úszó- és Szabadidő
Sport Egyesület

1.000.000 500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000

Marcali Karate Klub 250.000 250.000 250.000 250.000 400.000
Marcali Kerékpáros
Sport Egyesület

100.000 200.000 200.000 200.000 200.000

NivoMed Egyesület - - 200.000 700.000 1.700.000
Boronkai
Hagyományőrző és
Íjász Egyesület

250.000 400.000 500.000 500.000 700.000

Marcali Turul Íjász
Egyesület

250.000 200.000 200.000 - -

Kölökparádé - 300.000 300.000 400.000 400.000
Összesen 25.700.000 25.700.000 28.845.000 30.230.000 31.580.000

Kiegészítés a táblázathoz: a Nivomed Egyesület 2017-ben alakult, a Marcali Turul Íjász Egyesület 2018-ban
kezdeményezte megszüntetésüket. Balogh Viktória által szervezett Kölökparádé programot 2016-tól a költségvetési
rendeletben rögzítve célzottan támogatja a Képviselő-testület.

Véleményezési jogkörben tárgyalt a Bizottság az új kulturális rendeletről, az új sportrendeletről, és minden
évben javaslatokat fogalmazott meg a Képviselő-testületnek a sport díjak odaítéléséhez. Több alkalommal
véleményezett emléktábla elhelyezéssel kapcsolatos ügyeket, továbbá önkormányzati intézmények igazgatói
pályázatai meghirdetése kapcsán pályázati felhívásokat.



3.2.Átruházott hatáskörben hozott döntések

A Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek száma a beszámolási időszak alatt meghaladta a 190-
et, ezekről a Képviselő-testületet minden esetben tájékoztattam.

Minden évben döntöttünk a költségvetésben rendelkezésre bocsátott keret feladatköreinek megfelelő célú
felhasználásáról.

Ezek a következők voltak:
- kiemelt művészeti csoportok működtetésére szánt költségvetési hozzájárulás
- közművelődési céltámogatási pályázat
- sport pályázat
- céltartalék keret felhasználása

Kiemelt kulturális egyesületek támogatása
Bizottságunk dönt a kiemelt kulturális egyesületek éves működési támogatásáról.
A kiemelt kulturális egyesületek támogatására 2,5 millió forintot biztosított minden évben a költségvetés,
ezen egyesületek számos rendezvény színvonalát emelték/emelik részvételükkel és viszik a város jó hírét.
Az elmúlt két évben a bizottsági ülésre összeállított javaslat előtt a Bizottság tagjaiból álló különbizottság
hallgatta meg a kulturális egyesületek vezetőit, képviselőt. A meghallgatás során részleteiben megismertük a
szervezetek tevékenységét, a tagok munkáját és a működés nehézségeit is. A kulturális szervezetekkel
minden esetben támogatási szerződést kötöttünk, a támogatásokról pedig a folyósítást követő év elején a
szervezetek szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával elszámoltak. Beszámolóikat a
Bizottság megismerte és kivétel nélkül elfogadta.

4. sz. táblázat: Kiemelt kulturális egyesületek támogatása
2015 2016 2017 2018 2019

Baglas Fundamentum
Egyesület

100.000 100.000 100.000 - -

Baglas Néptánc
Egyesület

850.000 850.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

Bajtársi Dalárda 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000
Balaton M&K
Fúvószenekar

300.000 300.000 200.000 250.000 250.000

Calypso Kórus 550.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Marcato Ütőegyüttes 550.000 550.000 400.000 400.000 400.000
Calympa
Énekegyüttes

- 50.000 50.000 100.000 100.000

Összesen 2.500.000 2.500 .000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Kiegészítés a táblázathoz: A Baglas Fundamentum Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített beszámolási szabályoknak
nem tett eleget. Amíg beszámolási kötelezettségüket nem teljesítik, a Bizottság nem részesíti az egyesületet
támogatásban. A Calympa Énekegyüttes 2015-ben alakult újjá és kezdett ismét működni, így 2016-tól szerepelnek ismét
a támogatott szervezetek között.

Közművelődési pályázatok
A közművelődési céltámogatási pályázatra felhasználható keret a beszámolási időszak mindegyik évében
2.000.000 Ft volt.
A céltámogatások odaítélése minden esetben pályázat útján történt, az adott év költségvetésének elfogadását
követően meghirdetett pályázatra érkezett dokumentumok alapján bizottsági ülés keretében határoztuk meg
az elnyert összeget és a felhasználás kritériumait. A támogatottakkal támogatási szerződést kötöttünk. A



pályázati cél megvalósulása után szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenében fizette ki az
önkormányzat az elszámolással alátámasztott támogatási összeget.

5. sz. táblázat: Közművelődési céltámogatási pályázatok

Év
A pályázók
száma

Támogatott
programok
száma

Igényelt
támogatás

Jóváhagyott
támogatás

Elszámolás
során

jóváhagyott
támogatás

2015 18 28* 2.953.300 1.951.000 1.840.679
2016 16 23* 3.283.000 1.900.000 1.859.640
2017 17 20* 3.345.920 1.645.000 1.503.277
2018 19 21* 3.412.900 1.810.000 1.653.614
2019 11 16 2.361.800 1.686.800 -

* ebből 1 nem valósult meg

Sport pályázatok
A sport pályázatra felhasználható keret 2015-től 2018-ig 1.300.000 Ft volt, 2019-ben 1.000.000 Ft.
A Bizottság 2015-ben a rendelkezésre álló költségvetési források (600.000 Ft-os céltartalék és a 2015. évi 1.
sportpályázat során fel nem használt összeg) felhasználására év végén másodszorra is kiírta a sport
pályázatot.
A céltámogatások odaítélése minden esetben pályázat útján történt. Az adott év költségvetésének elfogadását
követően hirdettük meg a pályázatokat, majd bizottsági üléskeretében döntöttünk az egyes pályázatok
támogatásáról. A támogatottakkal támogatási szerződést kötöttünk. A pályázati cél megvalósulása után
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenében fizette ki az önkormányzat az elszámolással
alátámasztott támogatási összeget.

6. sz. táblázat: Sport pályázatok

Év
A pályázók
száma

Támogatott
programok
száma

Igényelt
támogatás

Jóváhagyott
támogatás

Elszámolás
során

jóváhagyott
támogatás

2015 21 + 7 21**+ 7* 2.035.540 +
636.370

1.290.000 +
611.136

1.288.864 +
526.370

2016 15 18* 3.151.772 1.300.000 1.148.999
2017 13 16 2.224.520 1.225.000 1.210.980
2018 11 13 1.303.750 940.000 927.009
2019 12 12 1.722.100 950.000 -

* ebből 1 nem valósult meg
** ebből 2 nem valósult meg

Sport keret további felhasználása
A Bizottság által felhasználható további keretként minden évben rendelkezésre állt 600.000 Ft. 2015-ben a
fentebb leírtak szerint 2. sport pályázat kiírására használta fel a Bizottság.
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban úgy döntött a Bizottság, hogy a rendelkezésére álló céltartalék keretét és a
sport pályázatra fel nem használt maradványt kültéri fitneszeszközök beszerzésére fordítja, amelyekkel egy
szabadtéri kondipark kerülhet kialakításra. 2017-ben 2 eszköz, majd 2018-ban 5 eszköz vásárlását hagyta
jóvá a Bizottság. Az eszközök 2019 áprilisában telepítésre kerültek, a kondiparkot május 1-jén adtuk át.
Létrehozásával támogatni kívántuk a városi sportolási lehetőségek bővítését, a park közösségi tér
funkciójának erősítését.

Településrészi munkacsoportok támogatási kérelmeinek elbírálása
A Bizottság hatáskörébe tartozik, hogy a településrészeken megválasztott képviselők javaslatára a
településrészek közéleti, közművelődési, sport eseményeinek támogatására rendelkezésre bocsátott



költségvetési forrás felhasználását jóváhagyja. Ennek megfelelően a településrészi munkacsoportok vezetői
az elmúlt években kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz településrészi és választókörzeti programjaik
támogatásához. A kérelmeket a Bizottság minden esetben jóváhagyta, segítve ezzel a városrészek közösségi
életének erősödését.

Intézmények feladatellátásával kapcsolatos döntések
A Bizottság minden év elején elfogadta a Marcali Művelődési Központ éves munkatervét, a Marcali
Múzeum és a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár éves munkatervét és éves szakmai beszámolóját. Az évek
során több alkalommal jóváhagyta a múzeum, a művelődési központ, a könyvtár és a Marcali Városi Fürdő
és Szabadidőközpont szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

A Bizottság a Marcali Múzeum, a Marcali Művelődési Központ és a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár éves
működéséről a munkatervek tárgyalásakor minden évben kapott részletes tájékoztatást. Az intézményekben a
beszámolási időszak alatt 5 alkalommal tartottunk kihelyezett bizottsági ülést, melyek során a Bizottság
tagjai személyesen is bejárhatták az érintett intézményeket, jobban megismerve ezáltal az ott folyó munkát.
A Bizottság felállása után kiemelt feladataink közé tartozott, hogy a város kulturális intézményeit, azok
dolgozóit a bizottsági tagok megismerhessék. Első kihelyezett üléseinkre így 2015 első félévében sor került.
Ezt követően a kulturális intézmények négyéves átfogó vizsgálatakor mindegyik intézményben részletes
szóbeli tájékoztatást is meghallgattunk kihelyezett üléseinken.

A Bizottság 2015 áprilisában a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont tevékenységével is
megismerkedett az intézmény tevékenységéről készült 2014. évről szóló tájékoztató jóvoltából.

Munkánkat – ezen belül is a nagyobb horderejű döntéseinket - a beszámolási időszak alatt 27 alkalommal is
megismerhették a Marcali Portálon közzétett összefoglalókból.

A Bizottság tevékenységét folyamatos és aktív munkavégzés, együttműködési szándék és szakmai alaposság
jellemezte.

Köszönöm a Bizottság valamennyi tagjának, hogy jelenlétükkel biztosították a határozatképességet, szakmai
hozzáértésükkel pedig a megalapozott döntések meghozatalát. Ezen kívül köszönöm az
intézményvezetőknek és az intézményekben dolgozóknak, a civil szervezetek vezetőinek és képviselőinek,
edzőknek, sportvezetőknek, testnevelőknek, az elmúlt 5 évben végzett lelkiismeretes, odaadó munkájukat a
város kulturális és sportéletének irányításában, végzésében.

Megköszönöm továbbá a bizottsági háttérmunkában közreműködőknek – így a Bizottság titkárának és
sportreferensének – segítő munkájukat.

Marcali, 2019. szeptember 10.

Mozsárné Kutor Veronika sk.
a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi,

Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke


