
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

2.-B,j. szamu eloterjesztes 

Eloterj esztes 
a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag reszere 

a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasarol 

1. Tartalmi osszefoglalo 

A Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag a 44/2014. (III. 13.) KOS hatarozat alapjan 
palyazatot irt ki a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara. A palyazati 
felhivasra nyolc palyazat erkezett. A tamogatast miikodesi koltsegre es munkatervi 
programokra lehetett kemi. A palyazati felhivas az el6terjesztes 2. melleklete. 

A palyazatonkent elnyerhet6 tamogatas 200 000 Ft. A palyazati adatlapokat a 3-10. 
mellekletek, a palyazatokat 6sszesit6 tablazatot a 11. melleklet tartalmazza. A palyazatok 
teljes anyaga a Polgarmesteri Hivatal Human Iroda Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoportnal 
megtekinthet6. 

Az alabbi tablazat tartalmazza a nemzetisegi onkormanyzatok altai kert tamogatast es a 
feloszthat6 keretre tekintettel javasolt tamogatasi osszegeket. 

Sorszam Nemzetisegi onkormanyzat neve Kert Javasolt 
tamogatas tamogatas (Ft) 

(Ft) 
1. K6banyai Bolgar Onkormanyzat 200 000 190 000 
2. K6banyai Gorog Onkormanyzat 200 000 200 000 
3 K6banyai Horvat Onkormanyzat 200 000 200 000 
4. K6banyai Lengyel Onkormanyzat 200 000 200 000 
5. K6banyai Nemet Onkormanyzat 200 000 200 000 
6. K6banyai Ormeny Onkormanyzat 200 000 200 000 
7. K6banyai Roman Onkormanyzat 180 000 150 000 
8. K6banyai Ruszin Onkormanyzat 180 000 160 000 

Osszesen: 1560 000 1500 000 

II.IIatasvizsgalat 

A beerkezett palyazatok alapjan elmondhat6, hogy a nemzetisegi onkormanyzatok 
hagyomany6rz6 programjaikkal nepszeriiek es szinesitik K6banya kulturalis eletet. A palyaz6 
nemzetisegi onkormanyzatok a tamogatni kert programokat a munkaterviikben meghatarozott 
celok szerint allitottak ossze. Az anyagi tamogatas felhasznalasaval megval6sul6 kulturalis 
programok hozzajarulnak a keriiletiinkben el6 nemzetisegek tortenelmenek, hagyomanyinak 
megismeresehez, apolasahoz, gyarapitasahoz es tovabbadasahoz. 



III. A vegrehajtas feltetelei 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 18. soran (Nemzetisegi 
Onkormanyzatok) a palyazat fedezete biztositott, amelynek felhasznalasar61 a Bizottsag dont. 

A tamogatasokat szerzodes kereteben biztositja az Onkormanyzat. 

A palyazati eredmenyek az Onkormanyzat honlapjan es a K6banyai Hirekben keriilnek 
kozzetetelre. 

II. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsaga meghozza az eloterjesztes 1. melleklete szerinti hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus, Cj _" 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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1. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek 
Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsaga 

.. ./2014. (V. 15.) hatarozata 
a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasarol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkonnanyzat Kepviselo-testiiletenek Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsaga a helyi nemzetisegi 6nkonnanyzatok 2014. evi tamogatasara kiirt 
palyazat alapjan tamogatast nylijt az 1. mellekletben meghatarozott palyazoknak -
megallapodas kereteben- a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkonnanyzat 2014. evi 
k6ltsegveteser61 szolo 2/2014. (II. 20.) 6nkonnanyzati rendelet 12. melleklet 18. sora 
(Nemzetisegi Onkonnanyzatok) terhere 1 500 eFt 6sszegben. 

2. A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag felhatalmazza a polgannestert a tamogatasi 
szerzodesek alairasara. 

Hatarido: 
Feladatk6reben erintett: 

Sorszam 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2014. junius 30. 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 
alpolgannester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

1. melleklet a ... .12014. (V 15.) KOS hatarozathoz 

Nemzetisegi onkormanyzat neve Tamogatas 
osszege (Ft) 

Kobanyai Bolgar Onkormanyzat 190 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Gorog Onkormanyzat 200 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Horvat Onkormanyzat 200 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 200 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Nemet Onkormanyzat 200 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 200 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Roman Onkormanyzat 150 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 160 000 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

Osszesen: 1500 000 
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2. melleklet az eloterjeszteshez 

PALYAZATIFELHiVAS 

Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazatot ir ki a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi 
tamogatasara 

1. A palyazat celja: 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok tOrtenelmi identitasanak er6sitese, erdekeinek 
vedelme, nemzetisegi hagyomanyainak, kulturalis auton6miajanak, szellemi ertekeinek 
apolasa es megismertetese a kertileti lakossaggal, etnikai onazonossaguk meg6rzesenek 
el6segitese erdekeben, els6sorban kertileti, illetve a kertiletben megrendezesre kertilo 
hagyomanyorzo, nyelvapol6, kulturalis, miiveszeti es sport tevekenysegek rendezvenyek es 
esemenyek, valamint miikodesi koltsegek tamogatasa. 

2. A palyazatra rendelkezesre all6 keret: 

3. Egy palyaz6 altai elnyerheto tamogatas: 

4. A palyazat benyujtasanak feltetelei: 
4.1. A palyazaton reszt vehet 

a) helyi nemzetisegi onkormanyzat 

1500 000 Ft 

200 000 Ft 

b) A palyaz6 helyi nemzetisegi onkormanyzat a 2014. evi munkaterveben szereplo 
programokra nylijthat be palyazatot. 

c) A palyazni kivant programok reszletes leirasa, programterve es koltsegterve. 
d) A helyi nemzetisegi onkormanyzatok rendezvenyeinek lebonyolitasahoz palyazati 

uton elnyert tamogatas osszegenek maximum 20%-a fordithat6 etkezesre. 

4.2. A palyazatot kizar6lag a palyazati adatlap nyomtatvanyon lehet benylijtani. 

4.3 Egy palyaz6 egy palyazatot nylijthat be. A palyazatban tObb program, illetve a 
miikodes tamogatasa kerheto. 

4.4. Konkret es ellenorizheto 2014. januar 1-jetol - 2014. december 31-eig tart6 idoszak 
kozott megval6sul6 helyi nemzetisegi onkormanyzatok altai szervezett hagyomanyorzo, 
nyelvapol6, kulturalis, miiveszeti es sport, valamint kiilfoldi es belfoldi testvervarosi es 
nemzetisegekkel osszeftiggo egyeb kapcsolatepito tevekenysegek tamogatasa, melyek 
hozzajarulnak a kertileti lakosok nemzetisegi identitasanak megerosodesehez, szelesitik a 
szinvonalas programok kinalatat, tartalmas szabadido eltoltest nylijtanak, illetve az 
ismeretek boviteset szolgaljak. 

5. Nem tamogatott, nem elszamolhat6 koltsegek: 
a) a kepviselok reszere a szemelyi kiadasok (tiszteletdij), 
b) mobiltelefon koltseg 

Palyazni lehet az alabbi feladatok megval6sitasara: 
Miikodest elosegito (nem miikodesi koltseg jellegii) kis es nagyertekii eszkozok 



beszerzese, valamint kepvisel6i munkaval osszefliggo koltsegek (pld. irodaszerek, 
festekpatron, az irodai vezetekes telefon koltsegei es jarulekai, irodai targyi eszkozok 
karbantartasa, javitasa, tisztit6szerek, konyvek, foly6iratok, naptarak, belyegzok keszitese, 
stb.). 
A nemzetisegi tevekenyseggel osszefliggo hagyomanyorzo, kulturalis, miiveszeti es hiteleti 
programok szervezese. 
A nemzetiseg helyi tOrtenetenek, hagyomanyainak feltarasa, feldolgozasa, dokumentalasa. 
A nemzetiseg tortenetet, hagyomanyait bemutat6 eloadasok, kiallitasok megrendezese. 
A nemzetisegi hagyomanyok megorzese, folytatasa, a kozossegi elet megerositese 
erdekeben szakkorok, tanfolyamok, tanulmanyi kirandulasok, szabadidos oktatasi, 
kulturalis, miiveszeti es sport tevekenysegek tamogatasa. 
A nemzetisegi nyelv oktatasa, hagyomanyorzo nyelvi klub foglalkozasok es szakkorok 
tamogatasa (szakkorvezeto, nyelvi klubvezeto megbizasi dija es jarulekai, nyelvkonyv, 
sz6tar, cd, dvd lemezek, stb.). Zenei hagyomanyorzo programok oktatasa, hangszerek 
vasarlasanak tamogatasa. 
A nemzetiseg nemzeti iinnepeinek, tOrtenelmi evfordul6inak, jelentosebb kulturalis 
esemenyeinek megiinneplese. Nemzetisegi hagyomanyorzo gyermektaborok szervezese. 
Nemzetisegi kulturalis, miiveszeti, nemzetisegi hitelettel kapcsolatos rendezvenyek 
szervezese. 
Nemzetisegi konyvtar bovitese, nemzetisegekkel kapcsolatos kiadvanyok, filmek 
keszitesenek tamogatasa. 
Nemzetisegi irodalmi miivek, hanganyagok ( cd, dvd) nyomdai es masolasi kiadasanak 
tamogatasa. 
Bel- es kiilfoldi kapcsolattartas, rendezvenyek szervezese, lebonyolitasa hazai es kiilfoldi 
telepiilesek nemzetisegeivel, az anyanyelvet beszelo orszagokkal. 
Testvervarosi kapcsolatok szervezese, a mar meglevo kapcsolatok tovabb erositese celjab61 
szervezett kozos rendezvenyek, kulturalis, miiveszeti, hagyomanyorzo, nemzetisegi 
hiteleti, nyelvi, sport programok tamogatasa. 
Nemzetisegi beilleszkedest segito programok szervezese. 

6. A palyazat benyujtasanak helye, modja es hatarideje: 

A palyazatokat 2014. aprilis 14-en (hetfOn) 16.00 oraig lehet benylijtani a Kobanyai 
Polgarmesteri Hivatalnal. 
A palyazatot a mellekletekkel egyiitt az elozoekben felsorolt feltetelek alapjan egy eredeti 
es egy masolati peldanyban kell benylijtani a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala, Human Iroda, Oktatasi, Kulturalis es Civil 
Csoportnal (Nemzetisegek es Civil Szervezetek Haza 1105 Bp., Ihasz utca 26.). A 
palyazattal kapcsolatos bovebb felvilagositas kerheto Jogane Szabados Henrietta civil es 
nemzetisegi referenstol a +36-1-4318-748 telefonszamon, illetve a 
szabados heni@kobanya.hu email cimen. A palyazati adatlap igenyelheto a fenti email -
cimen szemelyesen, postai uton, illetve letOltheto az onkormanyzat honlapjarol a 
(www.kobanya.hu). Az adatlap masolhat6. 

7. A palyazat elbiralasanak menete: 

A Polgarmesteri Hivatal sziikseg eseten egy alkalommal hianyp6tlasi felhivast ad ki, a 
hianyp6tlasi hatarido meghosszabbitasara nines lehetoseg. A palyazati felteteleknek nem 
megfelelo palyazat ervenytelen. 
A palyazatokat a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag a 2014. majus 15-ei iilesen biralja 



el. A Polgarmesteri Hivatal a dontest kovetoen 2014. majus 31-eig etesiti a palyaz6kat a 
palyazat eredmenyerol. A nyertes palyaz6val az Onkormanyzat tamogatasi szerzodest kot. 

8. Az elszamohis modja, hatarideje: 

A tamogatassal a tamogatott program befejezeset koveto ket h6napon beliil, de legkesobb 
2014. december 31-eig kell elszamolni, ami iranyad6 a miikodesi tamogatasra is. A 
palyaz6 fel nem hasznalt vagy nem szabalyosan felhasznalt tamogatasi osszeget koteles 
visszafizetni. A kedvezmenyezett a tamogatas lebonyolitasaban koteles az Onkormanyzat 
kepviselojevel egylittmiikodni, az ellenorzesi munkat a megfelelo dokumentumok, 
szamlak, a megval6sitast igazol6 okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval 
elosegiteni. 

Budapest, 2014. marcius 13. 

Revesz Mariusz 
elnok 



























































































11. melleklet az eloterjeszteshez 

Nemzetisegi onkormanyzatok 2014. evi tamogatasara beerkezett palyazatok 

Igenyelt Javasolt 

Sor- Egyhaz neve, Tamogatand6 program megnevezese tamogatas tamogatas 
szam szekhelye, kepviseiO neve Ft Ft 

1. Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Bolgar jatekos neprajzi bemutato es 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. babel6adas, a Szovjetunioba hurcolt magyar 
Nagy Istvan elnok politikai atdozatok emlekere emlektabla 200 000 190 000 

avatasa, Nemzetisegek Napjanak 
megiinneplese, mukodesi koltsegek 

2. Kobanyai Gorog Onkormanyzat Hagyomany6rz6 Gorog Kulturalis Est, a 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Szovjetunioba hurcolt magyar politikai 
Kollatosz Jorgosz elnok aldozatok emlekere emlektabla avatasa, 200 000 200 000 

Mikulas iinnepseg, Nemzetisegek Napjanak 
megiinneplese, mukodesi koltsegek 

3. Kobanyai Horvat Onkormanyzat Horvat Hagyomany6rz6 Tavaszkoszont6, a 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Szovjetunioba hurcolt magyar politikai 
Filipovics Mate elnok aldozatok emlekere emlektabla avatasa, 200 000 200 000 

Nemzetisegek Napjanak megiinneplese, 
mukodesi koltsegek 

4. Kobanyai Lengyel Onkormanyzat A Szovjetunioba hurcolt magyar politikai 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. aldozatok emlekere emlektabla avatasa, 
Danka Zoltan elnok Lengyel Fiiggetlenseg Napja, Nemzetisegek 200 000 200 000 

Napjanak megiinneplese, mukodesi koltsegek 
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5. Kobanyai Nemet Onkormanyzat K6banyai nemet szannazasu kepz6muveszek 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. kiallitasa, a Szovjetunioba hurcolt magyar 
Inguszne dr. Barabas Rita elnok politikai aldozatok emlekere emlektabla 200 000 200 000 

avatasa, Nemzetisegek Napjanak 
megiinneplese, mukodesi koltsegek 

6. Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 6rmeny Hagyomany6rz6 K6fest6 Szakkor, 
11 02 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 6rmeny Fiiggetlenseg Napja, a Szovjetunioba 
Bacsa Gyula elnok hurcolt magyar politikai aldozatok emlekere 200 000 200 000 

emlektabla avatasa, Nemzetisegek Napjanak 
megiinneplese, mukodesi koltsegek 

7. Kobanyai Roman Onkormanyzat Roman Hagyomany6rz6 Kulturalis Nap, Hit 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. program, a Szovjetunioba hurcolt magyar 

180 000 150 000 Papp Zoltan elnok politikai aldozatok emlekere emlektabla 
avatasa, mukodesi koltsegek 

8. Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Ruszin Kulturalis es Hagyomany6rz6 Est, 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Ruszin klasszikus cd bemutatasa, a 
Medveczky Katalin elnok Szovjetunioba hurcolt magyar politikai 

180 000 160 000 aldozatok emlekere emlektabla avatasa, 
Nemzetisegek Napjanak megiinneplese, 
mukodesi koltsegek 

1 560 000 1 500 000 
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