Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete
a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának
rendjéről
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában
partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a kerületben élő nemzetiségekkel.
(2) E rendelet célja a települési nemzetiségi önkormányzatok társadalmi
szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat
előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. E cél megvalósítása
érdekében az önkormányzat elismeri és megbecsüli a nemzetiségek helyi közéletre
gyakorolt hatását, és támogatja a nemzetiségi önazonosság megőrzése, az anyanyelv,
kultúra, közművelődés, hagyományok ápolása, a nemzetiség szellemi és vallási örökségének
megőrzése, a nemzetiségi oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra
rászorulók megsegítése, a nemzetiség épített és tárgyi örökségének megóvása, az
esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
(3) Az önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja a
települési nemzetiségi önkormányzatok – az önkormányzat céljait elősegítő –
közösségteremtő és értékhordozó tevékenységét és programjait.
(4) Jelen rendeletben rögzített feltételek szerint, az esélyegyenlőség alapján az
önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok részére azonos feltételek mellett
saját költségvetéséből elkülönített pályázati keretet biztosít.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya alá tartoznak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 50. § a) pontjában meghatározottak szerint
létrejött, a kerületben ténylegesen működő települési nemzetiségi önkormányzatok (a
továbbiakban: kerületi nemzetiségi önkormányzatok).
(2) A pályázati eljárást a nemzetiségi kultúra támogatására elkülönített keret felhasználása
során kell alkalmazni.
3. Értelmező rendelkezések
3. § (1) E rendelet alkalmazásában pályázatot a kerületi nemzetiségi önkormányzatok
nyújthatnak be (pályázó).

(2) E rendelet alkalmazásában pályázat: a pályázó által a pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelelő módon és határidőben, pénzügyi támogatás elnyerése céljából a pályázat
kiírójához írott formában benyújtott dokumentáció.
(3) E rendelet alkalmazásában támogatás iránti kérelem: pályázó által az e rendelet 4. § (2)
bekezdésében meghatározott keretre benyújtandó pályázatát előkészítő, írott formában
készült dokumentáció. A támogatás iránti kérelmet az e rendelet által előírt határidőre, az 1.
mellékletében található pályázati űrlapon, a 8. § (1) bekezdésben írt mellékletek csatolása
mellett, a polgármesterhez kell benyújtani a tárgyév január 15. napjáig.
4. A támogatás feltételei
4. § (1) A kerületi nemzetiségi önkormányzat akkor részesíthető támogatásban, ha a
támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely
a kerület nemzetiségi lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) E rendelet keretében a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységi körök, illetve az
azoknak megfelelő programok támogatására kerülhet sor.
(3) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
a) a nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása,
dokumentálása,
b) a nemzetiség magyarországi történetéhez kapcsolódó tudományos tevékenység,
kutatás,
c) a nemzetiségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak
megünneplése,
d) a nemzetiségi nyelv oktatása,
e) nemzetiség szellemi és vallási örökségének védelme, gyakorlásának elősegítése,
f) nemzetiségi épített és tárgyi örökségek, nemzetiségi műemlékek védelme,
g) művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,
h) hagyományőrző táborok szervezése, megvalósítása,
i) a nemzetiségi hagyományok megőrzésére létrejött önszerveződő közösségek
tevékenységének támogatása,
j) nemzetiségekre vonatkozó tájékoztatást, információ-áramlást segítő programok
szervezése, ismeretterjesztő előadások a nemzetiség történetéről,
k) iskola-előkészítő, felzárkóztató és fakultációs programok,
l) valamely művészeti ágban, sporttevékenységben kiemelkedően tehetséges gyermekek
és fiatalok támogatása tehetségük kibontakoztatásához,
m) tanulmányaikban kiemelkedő gyermekek és fiatalok támogatása tanulmányi
előmenetelük céljából,
n) kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása más, hazai települések
nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal,
o) könyvek, megjelentetése, havilapok indítása, kiadása.
p) pályázati önrész biztosítása a kerületi nemzetiségi önkormányzat által nem helyi
szinten benyújtott olyan pályázathoz, mely az a)-o) pontokban felsorolt tevékenységek
valamelyikének megvalósítását célozza.
(4) A tevékenység célja és végrehajtásának módja nem ütközhet az Alaptörvénybe és
egyéb jogszabályba, illetve alapvető erkölcsi normába, nem valósíthat meg és nem
eredményezhet közvetlen vagy közvetett diszkriminációt.
(5) Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt gazdasági-vállalkozási tevékenységre
kívánja felhasználni.

5. A támogatás forrása
5. § Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített
céltartalékból (nemzetiségi kultúra támogatására elkülönített keret – költségvetési rendelet
működési célú tartalékképzés tábla nemzetiségi kultúra támogatása sora, elnevezése a
továbbiakban: keret) biztosítja a jelen rendeletben szabályozott, kerületi nemzetiségi
önkormányzatok részére nyújtható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.
6. A pályázat
6. § (1) E rendelet keretei között pénzügyi támogatást a kerületi nemzetiségi
önkormányzat pályázat benyújtásával igényelhet.
(2) A pályázatot a polgármester évente egyszer, a költségvetés elfogadását követő 30
napon belül írja ki, és határozza meg a részletes pályázati feltételeket.
(3) A pénzügyi támogatást igénylő kerületi nemzetiségi önkormányzat csak akkor nyújthat
be pályázatot, ha az adott támogatási célra vonatkozó támogatás iránti kérelmét a 3.§ (3)
bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta.
(4) A pénzügyi támogatást igénylő kerületi nemzetiségi önkormányzat egyidejűleg a 4. §
(3) bekezdésében meghatározott egy vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is
pályázhat.
(5) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a
pályázati kiírásban meghatározott határidőre, a pályázat azonos mellékleteit azonban ez
esetben is csak egyszer kell becsatolni.
7. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. mellékletben szereplő pályázati
űrlapon a polgármesterhez kell benyújtani. (Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest, Üllői út 400.)
(2) A pályázatok benyújtási határidejét a pályázati kiírás tartalmazza.
8. § (1) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:
a) a kérelmezett összeg felhasználásának tervezetét, leírását, érintettek körét és a
létszám nagyságát, illetve a kérelem alátámasztására szolgáló egyéb dokumentumokat,
fotókat,
b) A kerületi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete üléséről készült azon
jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló
határozat másolatát.
(2) Amennyiben a kerületi nemzetiségi önkormányzat korábban már részesült
támogatásban, melynek során az (1) bekezdés c) pontjában szereplő mellékletet már
benyújtotta, és abban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e
melléklet benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére - mellőzhető.
(3) Amennyiben a pályázatot benyújtó kerületi nemzetiségi önkormányzat képviseletére
jogosult személyében a két pályázat között változás történt, az (1) bekezdés c) pontjában
szereplő mellékletet, továbbá az új képviselő képviseletre való jogosultságát igazoló
dokumentumokat újra be kell nyújtani.

(4) A támogatás iránti kérelem, illetve a pályázat hiányos benyújtása esetén a
polgármester a nemzetiségi referens útján a pályázót egy alkalommal írásban felhívja, hogy
a hiányt – támogatás iránti kérelem esetében a felhívás kézbesítésétől számított három,
pályázat esetén pedig nyolc munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a
hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét, illetve pályázatát a
polgármester elutasítja.
7. A pályázat elbírálása
9. § (1) A kerületi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi támogatásáról a Testületi, Ügyrendi
és Koordinációs Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság e
célból összehívott együttes ülésén egyszerű szavazat-többséggel dönt. A döntésről a Testületi,
Ügyrendi és Koordinációs Bizottság elnöke tájékoztatja a Polgármestert, aki a döntést
jóváhagyja, vagy nem fogadja el. Utóbbi esetben 15 napon belül indokolással együtt új
bírálati eljárást kér a bizottságoktól, melynek eredményeként született döntés már végleges.
A döntésről az érintettet a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság elnöke a nemzetiségi
referens útján 8 munkanapon belül írásban értesíti.
(2) A nyertes pályázókkal az önkormányzat az írásbeli értesítést követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.
8. A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
10. § (1) A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra
használható fel.
(2) A támogatási szerződésben a pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának
rendjét az egyes önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről szóló
mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás szabályozza.
(3) A polgármester a keretből kapott támogatásokról és a keret felhasználásáról évente
egy alkalommal tájékoztatja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot.
(4) Amennyiben a pályázó a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás azonnali visszafizetésének előírására.
9. Az elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban
11. § (1) A rendelet 1. mellékletét képező pályázati űrlap elektronikus úton is benyújtható a
polgtit@bp18.hu címre, azzal a feltétellel, hogy az aláíró aláírása és bélyegzője olvasható,
továbbá az elektronikus úton benyújtott melléklet a pályázó pályázati adatlapon megjelölt
elektronikus levélcíméről érkezik. Amennyiben a pályázó kapcsolattartásra szolgáló
elektronikus levélcíme a megjelölttől különböző, úgy ezt külön fel kell tüntetni.
(2) A pályázó írásbeli kérésére a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási cselekményekről a –
nyomtatott forma mellett – elektronikus úton is küldhető értesítés.

10. A pályáztatás nyilvánossága
12. § (1) A polgármester a kerületi nemzetiségi önkormányzat részére biztosított
támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 30 napon belül az
önkormányzat internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak
archívumban tartással a közzétételtől számított 1 évig elérhetőeknek kell lenniük.
(2) A támogatásban részesített, kerületi nemzetiségi önkormányzatok által szervezett
programokról a támogatási szerződésnek megfelelően elektronikus formában benyújtott
beszámolókat, fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet – a 3. § (3) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében foglalt
kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése, 6. § (2) és (3) bekezdései 2013. január 1. napján lépnek
hatályba.
14. § A rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás iránti kérelmet a 2012-es
tárgyévre vonatkozóan nem kell benyújtani.
(3) A rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, a 2012-es tárgyévre vonatkozó
pályázat kiírásának határideje: 2012. május 10. napja.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése kapcsán vált szükségessé. A döntés értelmében a XVIII.
kerületi Önkormányzat által nyújtott önkormányzati támogatás egy részét egy elkülönített
céltartalék sorba helyezte a Képviselő-testület „Kerületi Nemzetiségi Kultúra támogatása”
megnevezéssel. A rendeletet általában a nemzetiségi önkormányzat súlyának és szerepének
országos és helyi szinten történő felértékelődése, illetve az Országgyűlés által elfogadott
nemzetiségi törvény által bekövetkezett változások indokolják. A nemzetiségi
önkormányzatok önállósága és feladatai megnőttek. Az önkormányzat célja a kerületben élő
nemzetiséghez tartozó lakosok érdekében tevékenykedő nemzetiségi önkormányzatok
munkájának segítése, működésük, tevékenységük anyagi eszközök útján való támogatása.

Részletes indokolás
1. §-hoz: Meghatározza a rendeletalkotás célját, és a támogatás pénzügyi keretét.
2. §-hoz: A rendelet hatályát határozza meg.
3. §-hoz: A rendelet által használt gyakori definíciókat határozza meg.
4. §-hoz: A támogatás részletes feltételeit tartalmazza, e körben taxatív felsorolást nyújt a
támogatható tevékenységek köréről, továbbá meghatározza azt is, hogy milyen esetekben
kizárt a támogatás nyújtása.
5. §-hoz: Rögzíti a támogatás forrását.
6. §-tól 8. §-ig: A pályázati eljárás részletes szabályai tartalmazzák.
9. §-hoz: Rögzíti a pályázat elbírálásának módját, és a támogatási szerződés lényeges
tartalmi elemeit.
10. §-hoz: A támogatás felhasználását és kapott támogatással történő elszámolást
szabályozza.
11. §-hoz: Az önkormányzat biztosítja az elektronikus ügyintézést a pályázati eljárás során,
az ily módon benyújtott pályázatokra vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazza.
12. §-hoz: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény1. Melléklet II. táblázatának 11. sora alapján a pályázat szakmai leírására,
eredményére és annak indokolására nézve közzétételi kötelezettség áll fenn, melynek módja
az előző állapot 1 évig archívumban tartása.
13. §-hoz: A rendelet hatályba lépését rögzíti. A pályázat egyes eljárási cselekményekre
vonatkozó rendelkezései ettől eltérően később lépnek hatályba, tekintettel arra, hogy a 2012es tárgyévben ezen eljárási cselekményekre vonatkozó határidők már – a rendelet hatályba
lépését megelőzően- lejártak.
14. §-hoz: A 13.§-ban rögzítettekkel szoros összefüggésben átmeneti rendelkezéseket
tartalmaz a 2012-es tárgyévre nézve, e körben egyes eljárási cselekmények elvégzésére eltérő
rendelkezéseket vezet be, kellő határidőt nyújtva a rendelet megismeréséhez, és a pályázatok
előkészítéséhez.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

1. melléklet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ŰRLAP
A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának
Képviselő-testületének 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete felhatalmazása
alapján meghirdetett, a nemzetiségi kultúra támogatására elkülönített keretből
folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére
A pályázat sorszáma
(az Önkormányzat tölti ki):

1. A pályázó kerületi nemzetiségi önkormányzat adatai:
Kerületi nemzetiségi
önkormányzat (pályázó)
megnevezése:
Székhelye:
Levelezési címe:
Képviseletre jogosult neve:
Képviseletre jogosult
elérhetősége (telefon, fax,
e-mail):
A tevékenység, program
szervezőjének neve,
elérhetősége:
A pályázó pénzintézeti
számlaszáma:
A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt e-mail címe:
A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt telefonszáma:
A pályázattal kapcsolatos
eljárási cselekményekről (8.§ (4)
szerinti hiánypótlás, 10.§ (1)
szerinti értesítés elektronikus
úton értesítést kérek:

IGEN

–

Dátum, bélyegző, képviseletre
jogosult olvasható aláírása:
P.H.

NEM

2. A pályázat tartalma:
A pályázat jogcíme (hivatkozás
a rendelet 4.§ (3) bekezdés
pontjainak valamelyikére):
A kérelmezett támogatás
összege, tételesen, indokolással:

A megvalósítandó cél
felhasználásának rövid leírása:

Egyéb fontos tudnivalók a
tevékenységről:

A megvalósítandó cél eléréséhez
rendelkezésre álló
pénzeszközök/állóeszközök:
A pályázathoz csatolt
mellékletek megnevezése,
száma:
Egyéb megjegyzés:

Dátum, bélyegző, képviseletre
jogosult olvasható aláírása:
P.H.

3. Költségvetés (e Ft)
Megnevezés

Összesen

Saját forrás

Egyéb

Igényelt

Megvalósítás
tervezett költsége
(tételesen, az
egyes tételeket
egyértelműen
válassza el
egymástól):

Eszköz
beruházás:

Egyéb:

Mindösszesen:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és
a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam,
illetve folyamatban lévő támogatással (támogatásokkal) a támogatási szerződésben rögzített
határidőig elszámolok.
Budapest, ……………
P.H.

……………………………………
olvasható aláírás (képviseletre jogosult)

