
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

    Iktató szám: Sz-74/2018. 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2018. március 7.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 2018. évi nemzetiségi önkormányzatok számára kiírt pályázat 

meghirdetésére 
 
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) számú önkormányzati 

rendeletében, a 3989. számú „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” 

költségvetési soron elkülönített a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 

megvalósítására 6.000.000,- Ft-os keretösszeget. Az előző években kialakított gyakorlatnak 

megfelelően, évente egy alkalommal pályázat útján kerül szétosztásra a keretösszeg. 

 

A pályázat javasolt benyújtási határideje: 2018. április 9. 12 óra  

Az elbírálás javasolt határideje:    várhatóan 2018. május 

 

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 felhívásról szóló tájékoztató a kéthetente megjelenő Ferencváros újság márciusi 

számában jelenik meg. 

 

A pályázati dokumentációkat a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (a 

továbbiakban: KENB) által felkért 4 tagú javaslattevő bizottság döntésre előkészíti, majd ezt 

követően a KENB dönt a végleges támogatási összegekről. A döntést követően a nyertes 

pályázókat írásban értesítjük. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Mellékletek: 

 

- Pályázati felhívás 2018. 

- Formanyomtatvány 2018. 

- Nyilatkozatok  

 

Budapest, 2018. március 2. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
 

 

 

 

  

http://www.ferencvaros.hu/
http://www.ferencvaros.hu/


 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 2018. évi támogatására szolgáló, 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) számú önkormányzati 

rendelet 3989. számú sorában elkülönített 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget 

egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 

 

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ Jóváhagyja az SZ-…../2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a 

kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon azok 

helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását 

megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen 

véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai 

közé az alábbi személyeket választja: 

 

1. Kállay Gáborné alpolgármester  

2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

3. Oláh Anna, Humánszolgáltatási Iroda – esélyegyenlőségi fererens  

4. …………………(Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 

fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2018. március 7. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


