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      Iktató szám: Sz-90/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2021. október 13-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Molárovits-Gyöngyösi Timea 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, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága, KOEN 32/2021. (VII. 22.) számú határozata alapján a Ferencvárosi 

Román Nemzetiségi Önkormányzatot 300.000,- Ft pályázati támogatásban részesítette a 

benyújtott pályázatában megjelölt „Román kulturális hagyományőrző tábor és Nemzetiségi 

Kavalkád” programok 2021. augusztus 1. és 2021. október 1. közötti megrendezésének 

költségeire. 

A fenti határozat végrehajtása érdekében, a támogatási szerződést elkészítettük, mely 

aláírásáról értesítettük a Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Jakab Beáta 

elnök asszonyt. Jakab Beáta elnök asszony, a támogatási szerződést nem írta alá, hanem szóban 

jelezte módosítási kérelmét, melyet írásban 2021. szeptember 18-án nyújtott be. 

Kérelmében kérelmezi a pályázatában megjelölt és támogatott program és a támogatás 

felhasználásának határidő módosítását tekintettel arra, hogy a pályázatukban megjelölt 

időpontban a programot nem tudták megtartani. 

A „Román kulturális hagyományőrző tábor és Nemzetiségi Kavalkád” program helyett az 

összeget a 2022. január 15-én tartandó „Mihai Eminescu román költő születésének 172. 

évfordulójára szervezett zenés irodalmi est” programjuk költségeire szeretnék felhasználni, 

valamint kérelmezik továbbá a támogatási összeg felhasználási határidejének módosítását 

2022. január 15. napjára. 

Tisztelettel tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a meghirdetett pályázati felhívás 11. pontja 

részletezi a pályázat érvénytelenségi okait, az alábbiak szerint: 

„11./ A pályázat érvénytelenségi okai: 

 Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett. 

 Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat. 

Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt 

programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak 

minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés 

esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás 

visszakövetelésének.” 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint a döntés meghozatalát! 

 

Budapest, 2021. október 4. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

Melléklet: Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

  



„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. hozzájárul a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi 

tevékenységének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Ferencvárosi 

Román Nemzetiségi Önkormányzat pályázatában szereplő program „Mihai Eminescu 

román költő születésének 172. évfordulójára szervezett zenés irodalmi est” programra 

történő módosításához, valamint a támogatási összeg felhasználási határidejének 2022. 

január 15. napjára, a támogatási összeg elszámolási határidejének 2022. február 15. 

napjára történő módosításához és felkéri polgármester asszonyt, hogy gondoskodjon a 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Ferencvárosi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre nyújtott pályázati támogatás felhasználásának 

módosítására vonatkozó kérelmét. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


