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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR 

Ügyiratszám: Kp/42975-12/2012/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 80. 
§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. A hivatkozott bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati működés 
feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok – többek között – a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése. 
 
A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – többek között - a helyiséghasználatra 
megállapodást kell kötni, melyet minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülte a 
262/20012. (VI.07.) számú határozatában a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok – 
kivéve a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot – részére a Budapest, IX. 
kerület Lenhossék u. 24-28. szám alatt biztosított 2013. január 01-jétől helyiségeket.  
 
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, kívánságuk szerint a továbbiakban 
is a Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. fszt. VI. szám alatti önálló helyiségben kerül 
elhelyezésre.  
 
A Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. szám alatti épületben a műszaki felmérés 
alapján a helyiségek kialakítása jelentős anyagi ráfordítást és hosszú időt venne 
igénybe, valamint továbbra is az épületben kerülnek elhelyezésre azok a kollégák, akik 
a jogszabályi változás következtésben a Kormányhivatalhoz kerülő feladatokat látják 
el. Ezért szükséges egy másik ingatlan kijelölése a ferencvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok részére. 
 
Jelenleg az alábbi nemzetiségi önkormányzatok rendelkeznek önkormányzati 
tulajdonban lévő helyiségekkel: 
 
ferencvárosi nemzetiségi önkormányzat: helyiség: 
Görög Nemzetiségi Önkormányzat Budapest IX. kerület Toronyház u. 3. 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Budapest IX. kerület Toronyház u. 3. 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapest IX. kerület Tűzoltó u. 23/a. 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapest IX. kerület Tűzoltó u. 33/a 
 
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzaton kívüli ferencvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok részére javaslom a Budapest IX. kerület Közraktár u. 34. II. emeleten 
lévő 280 m2 alapterületű volt irodai helyiségek biztosítását.  
  
 
 



 
 
Az elhelyezéssel kapcsolatban előzetesen megkértük a ferencvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeinek véleményét is.   
 
A beérkezett visszajelzések alapján a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok az 
alábbi válaszokat adták.  
 
ferencvárosi 
nemzetiségi 
önkormányzatok 

Elfogadta  Feltétellel 
elfogadja  

Nem 
fogadta el 

Nem tud dönteni  

Szlovák  X - - - 
Örmény  X - - - 
Bolgár  - - X - 
Román  X - - - 
Német  - 2 irodát 

igényel 
- X 

nemzetiségi 
testületi ülés kell a 
helyiség cseréje 
miatt 

 
Szerb 

 
- 

 
- 

 
- 

X 
több információra 
is szükségük van a 
döntéshez 

Ruszin X önálló 
irodát kér 

- - 

 
 
Görög 

 
 
- 

 
 
- 

X 
a régi 
irodában 
szeretne 
maradni 

 
 

- 

Ukrán nem adott választ megadott határidőre  
 
A Bolgár Önkormányzat jelenleg irodát bérel havi 15 ezer forintért a Magyarországi 
Bolgárok Egyesületétől a Budapest IX. került Fehérholló u. 10-14. szám alatt. Nem 
kérnek helyiséget, mert szeretnének továbbra is együtt maradni az Egyesülettel. 
 
A Budapest IX. kerület Közraktár u. 34. II. emelet 280 m2 alapterületi helyiség 
felújítása a 2012. évi költségvetésben a lakás és helyiség felújítás 4122. számú 
költségvetési sorról történik.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a ferencvárosi 
nemzetiségi önkormányzatok elhelyezésével kapcsolatban.  
 
 
Budapest, 2012. szeptember 27. 
 
 
                      Formanek Gyula s.k. 
           alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 262/2012. (VI.07.) sz. határozat 1. és 2. pontját módosítja.  
 

1) a 262/2012. (VI.07.) sz. határozat 1. pontjának módosítása:  
a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok – kivéve a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot - részére a Budapest, IX. kerület Közraktár u. 34. II. 
emelet szám alatt 280 m2 alapterületen biztosít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bek. a) pontjának megfelelő helyiséghasználatot 2013. 
január 1-től, 

2) a 262/2012. (VI.07.) sz. határozat 2. pontjának módosítása:  
a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Budapest, IX. kerület 
Tűzoltó u. 33/A. fsz. VI. szám alatt 70 m2 alapterületen biztosít a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bek. a) pontjának megfelelő 
helyiséghasználatot 2013. január 1-től, 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodások megkötéséről gondoskodjon az 1) és 2) 
pontban foglaltaknak megfelelően. 

 
 
Határid ő: 2012. október 31. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 


