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Tisztelt Rákosmenti Erőforrás Bizottság!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a K. 1. jelű melléklet, nemzetiségek támogatására elkülönített
előirányzat felhasználásáról pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság dönt.
A pályázat – a választásokra való tekintettel – két részletben kerül kiírásra.
Az első részletet, 2. 000 EFt-ot a pályázat során támogatásban részesített Nemzetiségi
Önkormányzatok, a 39/2019. (III. 27.) REB határozat mellékleteiben felsorolt és támogatott
pályázati célok megvalósítására fordíthatták. A támogatásban részesült nemzetiségi
önkormányzatok a keretösszeget 2019. szeptember 30. napjáig használhatták fel.
Valamennyi, támogatásban részesült Nemzetiségi Önkormányzat határidőre benyújtotta az
elnyert támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját.
A jelenleg rendelkezésre álló előirányzat: 1. 500 EFt.
Javaslom, hogy a pályázatok elbírálásánál élvezzenek előnyt Rákosmente testvérvárosaival
folytatott nemzetiségi kapcsolattartásra irányuló törekvések, valamint, a Rákosmentén
megvalósuló, sokakat érintő, közösségek összekovácsolását elősegítő programok.
A javaslat szerint a nemzetiségi önkormányzatok személyi jellegű kifizetéseket (pl. megbízási díj)
és annak járulékait nem számolhatják el.
A nemzetiségi önkormányzatok pályázatairól döntés várhatóan a Rákosmenti Erőforrás Bizottság
2019. december havi ülésén lesz, ezt követően kerülhet majd sor a felhasználásra, ezért a javaslat
szerint a nemzetiségi önkormányzatok programjaikat 2019. december 1. napjától 2020. március
31. napjáig tervezhetik.
A nemzetiségi önkormányzatoknak a pályázataikhoz csatolniuk kell határozataikat arra
vonatkozóan, hogy a pályázaton részt kívánnak venni.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Bizottság elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1./Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága pályázatot ír ki - a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint Budapest Főváros XVII. kerület nemzetiségi önkormányzatai részére, a pályázati felhívásban
meghatározott feladatok megvalósításának támogatására.
2./ A Bizottság felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívást a Budapest Főváros XVII. kerületi
nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek juttassa el.
3./A Bizottság felkéri elnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozó
javaslatot terjessze a Rákosmenti Erőforrás Bizottság decemberi rendes ülésére.
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Felelős: Szabó Tiborné, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
Határidő: azonnal, a nemzetiségi önkormányzatok értesítésére: a döntést követő 5 napon belül, az
előterjesztés benyújtására: a Rákosmenti Erőforrás Bizottság december havi rendes ülése.
Budapest, 2019. november 13.

Szabó Tiborné s.k.
a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke

Az előterjesztés melléklete:
Pályázati felhívás tervezete
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Melléklet
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros XVII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok
részére, az alábbi feladatok megvalósításának támogatására:
-

a nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása,
a nemzetiség történetét, hagyományait bemutató kiállítás megrendezése,
a nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása érdekében önszerveződő közösségek és
nemzetiségi osztályok diákjai tanórán kívüli tevékenységének támogatása,
művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása Rákosmentén,
a nemzetiségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése,
hagyományőrző táborok szervezése, megvalósítása Rákosmentén,
Rákosmente testvérvárosaival folytatott nemzetiségi kapcsolattartás,
nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése, ismeretterjesztő előadások a
nemzetiség történetéről

Az elbírálás során előnyt élveznek a Rákosmente testvérvárosaival folytatott nemzetiségi
kapcsolattartásra irányuló, valamint Rákosmentén megvalósuló, folyamatos tevékenységet
tükröző, sokakat érintő, a közösségek összekovácsolását elősegítő pályázatok.
A pályázati célokat, a programokat 2019. december 1. napjától 2020. március 31. napjáig lehet
tervezni.
A pályázatban a pályázott feladattal kapcsolatban az alábbiakat kell ismertetni:
-

a feladat részletes leírását, programját,
a tervezett megvalósítási idejét, helyét,
a rendezvényen résztvevők tervezett létszámát,
a részletes költségtervét,
a pályázott önkormányzati támogatás összegét.

A pályázatok elkészítésével, a pályázati célok megvalósításával (szervezés, közreműködés)
összefüggően felmerülő személyi jellegű kifizetések és azok járulékai nem számolhatók el.
A pályázathoz mellékelni kell a nemzetiségi önkormányzat határozatát arra vonatkozóan, hogy a
nemzetiségi önkormányzat a pályázaton részt kíván venni, a pályázatát benyújtja.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal I. emelet 126. számú irodájában kell benyújtani két eredeti
példányban (munkanapokon, külön-külön lezárt borítékban).
A borítékokon fel kell tüntetni: „Nemzetiségi önkormányzat pályázata”
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26. kedd 1600 óra.”
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