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      Iktató szám: Sz-189/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Javaslat Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére 

meghirdetésre kerülő 2014. évi pályázat kiírása - 3989 
költségvetési sor terhére 

 
Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester  
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
    dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  -   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 
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.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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Ügyiratszám: Kp/10526/2014/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
6/2014.(II.18.) számú 2014. évi költségvetési rendeletében, a 3989 számú költségvetési 
soron elkülönített a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósítására 
6.000.000.- Ft-os keretösszeget nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása címen. 

 

Korábban évente egy alkalommal, pályázat útján került szétosztásra a keretösszeg. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2014. február 6. napján 14.30 órakor tartott 
Nemzetiségi Kerekasztal ülésén a Ferencvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kalicov Vladimir kérte, hogy - a választási évre tekintettel - ne pályázat keretében, hanem 
célhoz kötött támogatásként kerüljön sor a nemzetiségek finanszírozására. Elnök úr kérését 
megvizsgálva megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott 
bármilyen jellegű támogatással az adott nemzetiségi önkormányzatnak elszámolási 
kötelezettsége van a felhasználás kapcsán. 
 
A nemzetiségi önkormányzatok – korábbi években megvalósított – programjait áttekintve 
megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatok fele egész évre szóló programokkal 
pályázik, míg a másik fele a nemzetiségi önkormányzatoknak az évvégén megvalósítandó – 
főleg hagyományőrző, tradicionális – programokra nyújt be pályázatot. Azok a nemzetiségi 
önkormányzatok, akik a programjukat megvalósították, a megvalósulást követően azonnal el 
tudnak számolni, az elszámolásokat a polgármesteri hivatal munkatársai folyamatosan 
fogadják (nem kell megvárni az évvégét az elszámolások benyújtásához). 
 
Jelen előterjesztésben két alternatívát mutatok be a Humán Ügyek Bizottságának. 
 
Amennyiben pályázati úton ítéli oda a Tisztelt Bizottság a támogatást a nemzetiségi 
önkormányzatok programjainak megvalósításához úgy a döntést követően a pályázati 
eljárást rövid időn belül ellehet indítani, így a megpályázott programokra a nyertes 
pályázókkal az eljárás lefolytatását követően azonnal tud támogatási szerződést kötni 
Ferencváros Önkormányzata és a programok mihamarabb megvalósíthatók lesznek. 
 
A jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívás szövegét, a pályázati 
formanyomtatvánnyal együtt. A felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon kerül 
sor. A pályázati dokumentációt csak a www.ferencvaros.hu honlapról lehet letölteni. A 
pályázati felhívás kivonata a Ferencváros – két hetente megjelenő kiadvány soron következő 
számában jelenik meg. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 12. 
Az elbírálás határideje: 2014. június 
 
A pályázati dokumentációkat a Humán Ügyek Bizottsága által felkért 5 tagú javaslattevő 
bizottság döntésre előkészíti, majd ezt követően a Humán Ügyek Bizottsága dönt a végleges 
támogatásokról. A javaslattevő bizottság tagjainak személyére a HÜB elnöke az ülésen tesz 
javaslatot. A döntéseket követően a nyertes pályázókat írásban értesítjük. 
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Amennyiben a Tisztelt Bizottság a pályázati keretösszeget a nemzetiségi 
önkormányzatok működési támogatásába történő átcsoportosítására tesz javaslatot, 
abban az esetben mindenképpen szükséges megvárni a költségvetés módosítását ebben az 
esetben a Képviselő-testület hozza meg a döntést az átcsoportosításról. Szükséges lesz 
megvizsgálni, hogy a keretösszeg hogyan és milyen arányban kerüljön felosztásra a 
nemzetiségi önkormányzatok között. 
 
Amennyiben a Tisztelt Bizottság az átcsoportosításra tesz javaslatot, úgy javaslom, hogy a 
Humán Ügyek Bizottsága által felkért 5 tagú javaslattevő bizottság döntésre készítse elő, a 
keretösszeg felosztásának javaslatát, majd ezt követően a Humán Ügyek Bizottsága javasolja 
a Képviselő-testület részére a költségvetés módosítását. A javaslattevő bizottság tagjainak 
személyére a HÜB elnöke az ülésen tesz javaslatot 
 
A nemzetiségi önkormányzatokkal a Humánszolgáltatási Iroda felvette a kapcsolatot és kérte 
az Elnök Asszonyok/Elnök Urak véleményét a tervezett előterjesztés kapcsán. Az 
előterjesztés munkaanyagát egyeztetés céljából az Iroda a nemzetiségi önkormányzatok 
Elnökei részére megküldte. 
 
Az alábbiakban bemutatom a nemzetiségi önkormányzatok javaslatát: 
 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: Bogár Miklós Elnök Úr – „A” határozati javaslatot 
támogatja 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Kalicov Vladimír Elnök Úr – „B”  határozati javaslatot 
támogatja 
Görög Nemzetiségi Önkormányzat: Thomou Anna Elnök Asszony – „B”  határozati 
javaslatot támogatja 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat: Szenttamássy Katalin Elnök Asszony – „B”  
határozati javaslatot támogatja 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat: Siskovity Éva Elnök Asszony – „B”  határozati 
javaslatot támogatja 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat: Szilcer-Likovics Anna Elnök Asszony – „B”  
határozati javaslatot támogatja 
 
A véleményezés lehetőségével az alábbi nemzetiségi Önkormányzatok nem éltek: 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 
 
Mellékletek: 
 
- Pályázati felhívás 2014. 
- Formanyomtatvány 2014. 
- Nyilatkozatok 

 
Budapest, 2014. április 16. 
 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 
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Határozati javaslat 
A) változat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy: 
 

1./ A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok céljainak 2014. évi támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) 
számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió 
forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
 

Határid ő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó adatlapot és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 

Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

3./ A pályázatok HÜB által történő elbírálást megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú 
javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A 
javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
 

1. Alpolgármester 
2. Humán Ügyek Bizottság elnöke 
3. Szociális tanácsnok 
4. Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője  
5. Humán Ügyek Bizottsága által delegált 1 fő 
 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 

Határid ő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

B) változat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy: 
 

1./ A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok céljainak 2014. évi támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) 
számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió 
forint keretösszeg költségvetési átcsoportosítására tesz javaslatot. 
 

Határid ő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok céljainak 2014. évi támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) 
számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió 
forint keretösszeget átcsoportosítására a Humán Ügyek Bizottsága által felkért 5 tagú javaslattevő 
bizottság döntésre készítse elő a keretösszeg felosztásának javaslatát, majd ezt követően a Humán 
Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére a költségvetés módosítását. A javaslattevő 
bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
 

1. Alpolgármester 
2. Humán Ügyek Bizottság elnöke 
3. Szociális tanácsnok 
4. Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője  
5. Humán Ügyek Bizottsága által delegált 1 fő 
 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 

Határid ő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 


