
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

A:!:r:f-- számú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi pályázati kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 
16. sorában a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére l OOO OOO Ft összeget biztosított. 

Javasolom, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban szervezett 
programjaira és a működési költségeik támogatására írjon ki pályázatot A tervezett pályázati 
kiírást a határozati javaslat l. melléklete tartalmazza. 

Javasalom a pályázati keret l OOO OOO Ft összegben történő megállapítását. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február 25. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

.. ./2013. ( ... )határozata 

a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi pályázati kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. január l-jétől 2013. 
december 31-éig terjedő időszakban szervezett programjaira és a működési költségeik 
támogatására pályázatot ír ki a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget l OOO OOO Ft-ban határozza meg, amelynek 
fedezetéül a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 16. sorának 3. oszlopa (általános 
tartalék) szolgál. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. február 28. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



l. melléklet a . ..12013. (II 28.) KOS határozathoz 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatására 

Pályázat célja: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok történelmi identitásának erősítése, érdekeinek 
védelme, nemzetiségi hagyományainak, kulturális autonómiájának, szellemi értékeinek 
ápolása és megismertetése a kerületi lakossággal, etnikai önazonosságuk megőrzésének 
elősegítése érdekében, elsősorban kerületi, illetve kerületben megrendezésre kerülő 
hagyományőrző, nyelvápoló, kulturális, művészeti és sport tevékenységek rendezvények és 
események, valamint működési költségek támogatása. 
Konkrét és ellenőrizhető 2013. január l-jétől - 2013. december 31-éig tartó időszak 
között megvalósuló kőbányai nemzetiségi önkormányzatok által szervezett 
hagyományőrző, nyelvápoló, kulturális, művészeti és sport, valamint külfóldi és belföldi 
testvérvárosi és nemzetiségekkel összefüggő egyéb kapcsolatépítő tevékenységek 
támogatása, melyek hozzájárulnak a kerületi lakosok nemzetiségi identitásának 
megerősödéséhez, szélesítik a színvonalas prograrnak kínálatát, tartalmas szabadidő 

eltöltést nyújtanak, illetve az ismeretek bővítését szolgálják. 
Nem támogatott, nem elszámolható költségek: a képviselők részére a személyi kiadások 
(tiszteletdíj, BKV bérlet), mobiltelefon és járulékai, irodatakarítás. 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához pályázati 
úton elnyert támogatás összegének maximum 20%-a fordítható étkezésre. 
Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására: 
Működést elősegítő (nem működési költség jellegű) eszközök beszerzése, valamint 
képviselői munkával összefüggő költségek (pld. irodaszerek, az irodai vezetékes telefon 
költségei és járulékai, irodai eszközök karbantartása, javítása, tisztítószerek, könyvek, 
folyóiratok, naptárak stb.). 
A nemzetiségi tevékenységgel összefüggő hagyományőrző, kulturális, művészeti és hitéleti 
prograrnak szervezése. 
A nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása. 
A nemzetiség történetét, hagyományait bemutató előadások, kiállítások megrendezése. 
A nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása, a közösségi élet megerősítése 

érdekében szakkörök, tanfolyamok, tanulmányi kirándulások, szabadidős oktatási, 
kulturális, művészeti és sport tevékenységek támogatása. 
A nemzetiségi nyelv oktatása, hagyományőrző nyelvi klub foglalkozások és szakkörök 
támogatása (szakkörvezető, nyelvi klubvezető megbízási díja és járulékai, nyelvkönyv, 
szótár, cd, dvd lemezek, stb.). Zenei hagyományőrző prograrnak oktatása, hangszerek 
vásárlásának támogatása. 
A nemzetiség nemzeti ünnepeinek, történelmi évfordulóinak, jelentősebb kulturális 
eseményeinek megünneplése. Nemzetiségi hagyományőrző gyermektáborok szervezése. 
Nemzetiségi kulturális, művészeti, nemzetiségi hitélettel kapcsolatos rendezvények 
szervezése. 



Nemzetiségi könyvtár bővítése, nemzetiségekkel kapcsolatos kiadványok, filmek 
készítésének támogatása. 
Nemzetiségi irodalmi művek, hanganyagok (cd, dvd) kiadásának támogatása. 
Bel- és külfóldi kapcsolattartás, rendezvények szervezése, lebonyolítása hazai és külföldi 
települések nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országokkal. 
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, a már meglévő kapcsolatok tovább erősítése céljából 
szervezett közös rendezvények, kulturális, művészeti, hagyományőrző, nemzetiségi 
hitéleti, nyelvi, sport programok támogatása. 
Nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése. 
A rendelkezésre álló keretösszeg: l OOO OOO Ft 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: 200 OOO Ft 
Beadási határidő: 2013. március 28. (csüt.) 15. 00 óra 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2013. április ll-ei bizottsági 
ülésén bírálja el. 
Támogatási időszak: 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósuló 
programokra és működési költségekre. 
Pályázati feltételek: 
-A pályázó helyi nemzetiségi önkormányzat a 2013. évi munkatervében szereplő 
programokra nyújthat be pályázatot 
Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 
Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a 
következő évi önkormányzati pályázatokból támogatásban nem részesülhet. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 
Kötelező mellékletek csatolása: 
A pályázó elfogadott 2013. évi munkaterve. A pályázni kívánt programok részletes 
leírása, programterve és költségterve. 
Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján egy eredeti 
és egy másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál (Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A 
pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748 telefonszámon, illetve a 
szabados heni@kobanya.hu email címen. 
A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton, illetve letölthető 
interneten a www .kobanya.hu honlapról Az adatlap másolható! 
A pályázat kiírója elutasítja azt a pályázatot, amely nem felel meg a pályázati 
feltételeknek. 

Budapest, 2013. február 28. 

Révész Máriusz s.k. elnök 



Iktató szám: ________ _ 

Érkezett: 20 13. --------

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
2013. január l-jétől- 2013. december 31-éig terjedő időszak 

programjaira és működési költségek támogatására 

1./ A pályázatot benyújtó helyi nemzetiségi önkormányzat 

Neve: ............................................................................................................................ . 

Képviselőjének neve: .................................................................................................... . 

Adószáma: ...................................................................................... . 

Bankszámlaszáma: ........................................................................................................ . 

A programok felsorolása, amelyekre a támogatást igénylik: 

Program, működés Időpontja (időtartama) Igényelt támogatás 
összege 

Igényelt támogatás összesen: ...................................... .. 



-------------------------------------

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

- Tudomásul veszem, hogy a pályázatban elnyert támogatás csak a határozatban 
rögzített célokra használható fel. 

- Kötelezettséget vállal ok arra, hogy az elnyert támogatással a Budapest Fő város X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
elszámol ok. 

Budapest, 2013 ................................ . 

a pályázó helyi nemzetiségi önkormányzat 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiányában olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 
A pályázó elfogadott 2013. évi munkaterve. 
A pályázni kívánt programok bemutatása és költségterve. 



Kőbányai Önkormányzat általános tartalék 

l. 

Sorszám 
Megnevezés 

1. Működési célú általános tartalék 

2. Képviselő-testület 

3. Egyházak pályázatai 

4. Polgármestér 

5. Általános tartalék 

6. Ternészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 

7. Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka 

8. Intézményi továbbképzés tartaléka 

9. 2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 

10. TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 

ll. TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsödék és Fehér Kereszt Alapítvány) 

12. KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka 

13. KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka) 

14. Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások 

15. Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

16. Általános tartalék 

17. Működési célú tartalékok összesen 

18. Felhalmozási célú általános tartalék 

19. Képviselő-testület 

20. Polgármester 

21. TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 

22. Felhalmo:zási célú tartalékok összesen 

23. M!ndösszesen 
--

2. 

2013. évi 

12. melléklet az 512013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 
eFt-ban 

3. 4. 

2013. évi 
2013. évi 

kötelező feladat 
önként v. 

előirányzat 
feladat 

13 500 13 500 

3 OOO 3 OOO 

55 517 55 517 

5 OOO 5 OOO 

74 OOO 74 OOO 

l 274 l 274 

44 636 44 636 

158 202 158 202 

17 084 17 084 

45 241 45 241 

40 268 40 268 

5 906 5 906 

l OOO l OOO 

79 OOO 385 628 464 628 

10 OOO 10 OOO 

73 490 73 49C 

o 83 490 83 49U 

79 OOO 469118 5481U 


