
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

    Iktató szám: 176/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2018. április 25.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi támogatására 

benyújtott pályázatok elbírálására 
 

Előterjesztő:                Kállay Gáborné alpolgármester  
 
Készítette:                Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
               Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  

 



Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20) számú 

önkormányzati rendeletében a 3989. számú „Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása” 

költségvetési soron elkülönítésre került  a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 

megvalósítására 6.000.000,-Ft-os keretösszeg, mely az előző években kialakított gyakorlatnak 

megfelelően, évente egy alkalommal, pályázat útján kerül szétosztásra. 

 

A fentiekre tekintettel a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 

a KEN 19/2018. (III.07.) számú határozatával döntött a hatmillió forint keretösszeg egyszeri 

pályáztatás útján történő szétosztásáról, a pályázati felhívás közzétételéről, továbbá 4 tagú javaslattevő 

bizottság felállításáról. 

 

A beérkezett pályázati anyagokat a javaslattevő bizottság 2018. április 18. napján előzetesen 

véleményezte. A keretösszeg felosztására vonatkozóan a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi 

javaslatot tették: 

 

 

sorszám 

 

Pályázó neve 

 

2018.évi pályázati program 

 

2018. évi 

igényelt 

támogatás 

 

2018.évben 

javasolt 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. 

 

Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

a.) „Nasredin Hodza – 

Uznemirivac”(Naszreddin 

Hodzsa – A 

csendháborító) szerb 

nyelvű gyermekelőadás. 

b.) Vidovdanska proslava  

(Szt. Vid napi ünnepség) 

c.) „A Szerb Kultúra 

Hónapja” című 

rendezvény 

600.000.-Ft 400.000,- Ft 

2. 

Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Rendhagyó irodalmi óra a 

József Attila emlékházban 

felső tagozatos és 

gimnáziumi diákok 

számára. 

b.) Lakótelepi mulatság 

c.) Tanulmányút az 

anyaországba. 

d.) Adventi koncert 

szervezése. 

910.000.-Ft 400.000,- Ft 

3. 

Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Honlap 

b.) Ferencvárosi 

nemzetiségek 

bemutatkozásán való 

részvétel, 

c.) Nyári tábor szervezése az 

anyaországban lévő 

magyarországi horvátok 

képzési központjában 

d.) Testvér-települési 

900.000.-Ft 500.000,- Ft 



kapcsolat kialakítása és 

kölcsönös látogatások 

megvalósítása. 

e.) Rajzkör működésének 

biztosítása. 

4. 

Görög 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Görögországi anyanyelvi 

és hagyományőrző tábor 

b.) Polytechnio ünnepség 

c.) Trák est 

900.000.-Ft 700.000,- Ft 

5. 

 

Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Nemzetiségi Kavalkád 

b.) Lakótelepi Mulatság 

c.) Svábbál 

d.) „Családok évére” 

tekintettel tánctanítás 

520.000.-Ft 200.000,- Ft  

 

6. 

 

 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ferencvárosi hagyományőrző, 

kulturális és tehetséggondozó 

nyári tábor. 

 

4.000.000.-Ft 
 

3.000.000,- Ft 

 

 

7. 

 

Román 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Román-magyar zenés irodalmi 

est Erzsébet román királyné 

életének történetéről. 

 

200.000-Ft 
 

200.000,- Ft 

 

8. 

 

Ukrán 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Nagymama meséi – ukrán népmese 

tábor 

 

 

800.000.-Ft 
 

600.000,- Ft 

 
A pályázati anyagok megtekinthetőek a Humánszolgáltatási Irodán. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével hozza meg 

döntését. 

 

 

Budapest, 2018. április 20. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a nemzetiségi 

önkormányzatok támogatására meghirdetett pályázaton részt vevő nemzetiségi 

önkormányzatok – pályázataikban meghatározott pályázati célok megvalósítására vonatkozó – 

2018. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) számú költségvetési rendelet 3989. számú költségvetési 

sorának ezen célra biztosított 6.000.000.-Ft-os keretösszeg terhére történik. 

 

 

sorszám 

 

Pályázó neve 

 

2018.évi pályázati program 

 

2018.évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. 

 

Szerb 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

 

a.) „Nasredin Hodza – 

Uznemirivac”(Naszreddin 

Hodzsa – A 

csendháborító) szerb 

nyelvű gyermekelőadás. 

b.) Vidovdanska proslava  

(Szt. Vid napi ünnepség) 

c.) „A Szerb Kultúra 

Hónapja” című 

rendezvény 

 

2. 

Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Rendhagyó irodalmi óra a 

József Attila emlékházban 

felső tagozatos és 

gimnáziumi diákok 

számára. 

b.) Lakótelepi mulatság 

c.) Tanulmányút az 

anyaországba. 

d.) Adventi koncert 

szervezése. 

 

3. 

Horvát 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Honlap 

b.) Ferencvárosi 

nemzetiségek 

bemutatkozásán való 

részvétel, 

c.) Nyári tábor szervezése az 

anyaországban lévő 

magyarországi horvátok 

képzési központjában 

d.) Testvér-települési 

kapcsolat kialakítása és 

kölcsönös látogatások 

megvalósítása. 

e.) Rajzkör működésének 

biztosítása. 

 

4. 

Görög 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Görögországi anyanyelvi 

és hagyományőrző tábor 

b.) Polytechnio ünnepség 

c.) Trák est 

 



5. 

 

Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

a.) Nemzetiségi Kavalkád 

b.) Lakótelepi Mulatság 

c.) Svábbál 

d.) „Családok évére” 

tekintettel tánctanítás 

 

 

6. 

 

 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Ferencvárosi hagyományőrző, 

kulturális és tehetséggondozó 

nyári tábor. 

 

 

 

7. 

 

Román 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Román-magyar zenés irodalmi 

est Erzsébet román királyné 

életének történetéről. 

 

 

8. 

 

Ukrán 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

Nagymama meséi – ukrán népmese 

tábor 

 

 

 

 

Határidő: 2018. április 25. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes 

nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: dr Bácskai János polgármester 

 


