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ELŐTERJESZTÉS 

az Önkormányzat képviselő-testületének 2016. augusztus 31.-i ülésére 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a civil szervezetekkel való együttműködés eredményeiről a település társadalmi , kulturális 

életében 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Az állami támogatások fokozatos csökkenése, az intézmények fenntartási kiadásainak 

növekedése, az új igények, feladatok megjelenése következtében az öngondoskodásra törekvő 

önkormányzat a közszolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítása érdekében folyamatosan 

vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújthatnak a lakosság elvárásainak 

kielégítésében.  

 

Egyik ilyen lehetőség a civil (non-profit) szervezeteknek a feladatellátásba való bevonása. 

Erre Csorváson több kialakult gyakorlat is van: 

 

- A KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ Humán Szolgáltató Központja az étkeztetésben és a 

családsegítésben lát el feladatokat.  

- A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE lakóotthont 

és támogató szolgálatot működtet. Ezzel nyújt segítséget főleg a sérült emberek 

számára. 

- A KALÁN NÉNI KISKERTJE ALAPÍTVÁNY az autistáknak biztosít lakhatási 

lehetőséget és szakmai iránymutatást. 

- Fontos közfeladatot lát el az ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, amely ebben 

az esztendőben főleg a megelőző tűzvédelem területein végzett jó színvonalú 

tevékenységet. 

 

Azok a gépszemlék, melyek az aratásra való felkészülés részét képezik, már a szomszédos 

településeken is kivívták a gazdálkodók elismerését.  

 

Összességében megállapítható, hogy a feladatellátásból részt vállaló civil szervezetek, az 

alapellátást végző önkormányzati intézményekhez hasonlóan differenciált, egyénre szabott 

szolgáltatást nyújtanak, kiegészítik az ellátási területeket. 

 

Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek általában az azonos érdeklődési körű, azonos sorsú 

embereket fogják össze, jól tudják érzékelni és kifejezésre juttatni az őket körülvevő 

környezet problémáit. Az önkormányzat irányába ezek a közösségek jelzőrendszerként, 

információs rendszerként működnek. A velük való együttműködésben a közösségi 

erőforrások összeadódnak. 

 

A képviselő-testület a társadalmi partnerséget fontosnak tartja. Ezért építette bele a Szervezeti 

Működési Szabályzatba is a civil szószólóknak a testületi munkában való részvételét. Ez a 

rendszer évek óta jól működik. Ugyancsak fontos a város kulturális rendezvényein a civil 

szféra aktív jelenléte. Több alkalommal kezdeményezőként, lebonyolítóként végeznek 

közösségi munkát.  



Néhány példa a társadalmi, kulturális területről: 

 

-    A PRO URBE EGYESÜLET gondozza a Helytörténeti Gyűjteményt. 

 

- A CSORVÁSIAK BARÁTI TÁRSASÁGA társrendezőként vállalt szerepet évente 

az idős házaspárok köszöntésében. Segíti a máshol élő Csorváshoz kötődő 

művészek helyi bemutatkozását (Hulej Emese). Minden évben a Társaság rendezi 

a római katolikus templomban az adventi koncertet.  

 

- A NEFELEJCS NÉPZENEI EGYESÜLET kiemelkedő hagyományápoló 

tevékenységet végez. A népzenei fesztivál mellett több közösségi programot 

szervez, melyre a térség településeinek együttesei is szívesen érkeznek.  

 

- A GALAMB ÉS KISÁLLAT TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE több kiállítást 

rendez és az ünnepi programokat többször színezi az általuk szervezett 

galambröptetés. Felvállalták a Madarak, fák napjának rendezését is.  

 

- A FÚVÓSZENEKARÉRT ÉS MAZSORETT CSOPORTÉRT ALAPÍTVÁNY 

támogatásával az együttesek évente külföldi fellépési lehetőséghez jutnak. 

 

- A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSORVÁSI EGYESÜLETE több ünnepi 

program mellett térségi találkozón fogadja vendégeit. A találkozó része a 

sütemények versenye és a kézműves kiállítás is.  

 

- A csorvási székhellyel működő BÉKÉS MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZEK 

EGYESÜLETE minden esztendőben megrendezi Rudolf majorban a nyári 

képzőművész tábort, melyet kiállítással zár. Ez a tábor már nemzetközivé nőtte ki 

magát.  

 

A felsorolt civil szervezetek folyamatosan együttműködnek önkormányzatunkkal. 

Vannak olyan szervezetek is, amelyek alapszabály szerinti tevékenysége nem tartozik 

szorosan a napirendhez. Mégis megemlítjük, hogy a Csorvási Sport Klub 

korosztályokat foglalkoztató tevékenysége, a Vöröskereszt véradásra mozgósító 

munkája, a Csorvási Óvodásokért Alapítvány intézményfejlesztésben vállalt szerepe, a 

Polgárőr Egyesület rendezvényeinken biztosító szolgálata társadalmi szempontból 

rendkívül jelentős, nélkülözhetetlen. 

 

Tapasztalatok igazolják, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek 

kapcsolatrendszerének gyakorlata, mely szerint együttműködési megállapodás alapján 

több esetben közösen szevezünk programokat, bevált. 

 

Így értékelte ezt a civil „kerekasztal” is, melynek összehívását – önkormányzati 

részvétellel – minden esztendőben a Csorvásiak Baráti Társasága vállalta.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy saját tapasztalatával egészítse ki az 

előterjesztést és a tájékoztatót vegye tudomásul.  

Csorvás, 2016. augusztus 26.         

 

         Baráth Lajos 

         polgármester  



 


