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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUKKERNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási ésKözterület-hasznositäsi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  Bethlen  Gabor  Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást tett közzé a nemzetiségi önkormányzatok részére 
az adott nemzetiségi közösség céljait szolgáló ingatlanon beruházási, felújítási, karbantartási munkák 
elvégzéséhez  0.5  M  Ft —2  M  Ft  közötti támogatás nyújtására. 

A  pályázati kérelem benyújtásának határideje  2021.  március  12-e,  a támogatás felhasználásának ideje 
2021.  december  31.  napja, projekt fenntartási idő kikötés a felhívásban nem szerepel. 

A  Józsefvárosban megválasztott tizenegy nemzetiségi önkormányzat közül tíz nemzetiség a települési 
Önkormányzati tulajdonban lévő Vajdahunyad utca I. sz. alatti ingatlanban működik. Az ingatlan mű-
szaki állapota rendkívül kifogásolható — huzatos, rosszul záródó ablakok, az egyik szobában korrodáló 
parketta, veszélyes feljárat, ócska vizesblokk és WC-k,  50-60  eves hidegburkolat. 

Ismert, hogy a nemzetiségek új, méltóbb helyre költöztetését tervezi a települési önkormányzat, azon-
ban a terv megvalósítása a jövő év végénél előbb nem várható, és annak lehetősége is fennáll, hogy a 
Vajdahunyad  u.  I. sz. alatti ingatlan a költözést követően is a nemzetiségi önkormányzatok használa-
tában marad, közösségi funkcióval. 

Az egyes nemzetiségi önkormányzatok önállóan nyújthatják be pályázati kérelmeiket,  de  lehetőség 
van közösen használat ingatlan — lényegében közös - felújítására, karbantartására is. 

1 



II. A  beterjesztés indoka 

A  Vaj dahunyad utca  1.  sz. alatti ingatlan vonatkozásában a munkálatok végzéséhez szükséges tulajdo-
nosi hozzájárulással kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  Bethlen  Gabor  Alapkezelő Zrt. által közzétett NBER-KP-1-21 jelű pályázati felhívásra kérelmet 
benyújtó józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázatai eredményességének segítése.  A  pályá-
zat nyertessége esetén az elvégzendő munkálatok az épület állagmegóvását, állapotának javulását 
eredményezik. 
A  tulajdonosi döntés Önkormányzatunkat érintő pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012  (XII.13) önk. rendelet értelmében az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulása szükséges a használó által végzett beruházáshoz, felújításához, karbantartáshoz. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  4.1.1.  alpontja értelmében a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság dönt a tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021.(I.29.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány 
az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Melléklet: a Bethlen  Gabor  Alapkezelő Zrt. által közzétett NBER-KP-1-21 jelű pályázati felhívás 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületinek 
...J2021.  (III..) számú határozata 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére, a  Bu-

 

dapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utcai. szám alatti ingatlanon felújítási, karbantartási mun-

 

kák elvégzéséhez 

A  képviselő-testület 

tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Józsefvárosi bolgár, lengyel, örmény, szerb, szlovák, ruszin, és 
ukrán nemzetiségi önkormányzatok a Bethlen  Gabor  Alapkezelő Zrt. által közzétett NBER-KP-1-21 
jelű pályázati felhívás keretében pályázati kérelmet nyújtsanak be a  1082 Budapest,  Vajdahunyad utca 
I. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon történő felújítási, karbantartási és beruházási 
munkák elvégzésének támogatásához. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  12. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Szervezési Iroda 

Budapest, 2021.  március  8. 

Pikó  Andras  - 
polgármester 





pieitiVuE 

FELHÍVÁS 

egyedi kérelem benyújtására 

Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek  2021.  évi 
költségvetési támogatása 

NBER-KP-1-21 

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában 
támaszkodik a magyarországi nemzetiségekre. 
Erre tekintettel Alaptörvényünk Nemzeti Hitvallása alapján hazánk vállalja, hogy a 
magyarországi nemzetiségek nyelvét ás kultúráját ápolja és megóvja. 
A  nemzetiségek jogairól szóló  2011.  évi CDOCIX. törvény preambuluma kimondja, hogy 
Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, 
anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, kollektív részvételüket a közéletben, 
elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását 

Ennek fényében a Miniszterelnökség Egyházi ás Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának (a továbbiakban: Államtitkárság) célja, hogy a Felhívás közzétételével 
felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a  2021.  költségvetési év során a bolgár, a görög, 
a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén is az 
ukrán nemzetiségek (a továbbiakban: a felhívás körébe tartozó nemzetiségek) nemzetiségi 
célú beruházási, felújítási ás karbantartási tevékenységeihez kapcsolódnak, valamint a magyar 
kis- és középvállalkozások erősítését és a magyar gazdaság élénkítését szolgálják. 

A XI.  Miniszterelnökség fejezet  2021.  évi költségvetésében a  30/1/31/1.  Nemzetiségi szakmai 
támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) terhére 
jelen felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó 
nemzetiségek (hazai nemzetiségi közösségek) identitásinak megőrzése érdekében vállalt 
kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához 
kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása. 

A  költségvetési támogatás a  2021.  január  1.  —  2021.  december  31.  között megvalósuló 
tevékenységre nyújtható. 

Támogatható tevékenységek: 

a kérelmező székhelye szerinti településén lévő, az adott nemzetiségi közösség céljait 
szolgáló ingatlanon, vagy 
a kérelmező saját, vagy az általa alapított intézmény tulajdonában lévő tárgyi 
eszközön végzett  beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek. 
FIGYELEM! A  támogatás keretében kizárólag az ingó dolog, valamint az ingatlan 

álla  it)  megóvó ráfordítás támogatható. 
A  kérelmezö szervezet képviselőjének, természetes személy tagjának 

tulajdonában lévő ingatlanon végzett beruházási, felújítási és karbantartási 
tevékenységre a támogatás nem használható fel. 

Az igényelhető támogatás minimális összege:  500.000  forint 
Az igényelhető támozatás maximális összege:  2.000.000  forint 

Jelen felhívás keretiben egy szervezet egy támogatási igényt nyújthat be. Támogató az 
igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat azzal, hogy a támogatás összege 
ebben az esetben sem lehet kevesebb  500.000  forintnál. 
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Soltész Mildó 
államtitkár 

A  támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre: 

- a felhívás körébe tartozó települési és területi nemzetiségi önkormányzat; 
- az alapító okiratban rögzített alaptevékenységeként nemzetiségi feladatot ellátó, a 

felhívás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, 
hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet 
folytató költségvetési szerv (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és 
kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények); 

- a létesítő okiratában rögzített cél szerint konkrétan a felhívás körébe tartozó 
nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási és hagyományőrző tevékenységet 
folytató civil szervezet vagy közalapítvány. 

A  támogatási kérelmek benyújtása: 

A  támogatási kérelmet elektronikus úton lehet benyújtani Nemzetpolitikai Informatikai 
Rendszerben (rövidítve: NIR). Az internetes felület a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) honlapján 
(http://www.bgazahu) található „NIR belépési pont"-on keresztül érhető el. 

A  Felhívás részleteiről az Alapkezelő honlapján publikált útmutató nyújt tájékoztatást, 
amelynek részletes tanulmányozását javasolja Államtitkárságunk. 

Az internetes felületen a felhívás kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatási adatlap 
kitöltésére. Az adatlap kitöltésében, illetve a regisztrációval nem rendelkező kérelmezők 
részére a regisztrációval kapcsolatban felmerülő kérdésekben az Alapkezelő munkatársai az 
alábbi elérhetőségeken nyújtanak segítséget: telefon:  +36/1-795-5400  vagy email: 
nemzetiseg@bgazahu. 

A  támogatási kérelmek benyújtására a NIR-ben  2021.  február  8.  hétfő  8:00  órától van 
lehetőség.  

A  támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 

2021.  március  12.  péntek  23  óra  59  perc  

A  támogatni kívánt kérelmezők értesítése: 

A  Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára írásban 
értesíti a támogatni kívánt kérelmezőket. 

A támogatással kapcsolatban a további információk 
haps://bgazahuhamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok/ internetes felületen érhetők el.  A 
támogatást igénylők a támogatásra a támogatási jogviszony létrejöttével szereznek 
jogosultságot, a támogatási összeg kifizetésére a támogatási jogviszony létrejöttét követően 
támogatási előleg formájában kerül sor. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a 
támogatási jogviszony létrehozásával kapcsolatos feladatokat az Alapkezelő végzi. 

Budapest, 2021.  február,,!" 
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