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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. március 21-ei ülésén a  
148/2006.(III.21.) Kt. számú határozatával elfogadta a Kisebbségi- és Civil Szervezeti 
Munkacsoport (KCSZM) 2006. éves feladattervét.  
A Munkacsoport feladattervében megfogalmazásra került: 
 

• a helyi önkormányzat és a kerületi civil szervezetek közötti párbeszéd és kapcsolatrendszer 
elősegítése, egyeztető fórum megrendezésével, 

• a helyi kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részére feladataik, programjaik, és 
célkitűzéseik megvalósításához támogatás nyújtása pályázati kiírásokkal, 

• a Munkacsoport eljár annak érdekében, hogy a Csepp TV – a fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének biztosításához – az egyes hírműsorainak megértését feliratozással 
segítse, 

• a Munkacsoport lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Csepp TV - a fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének biztosításához – egyes hírműsorainak megértését feliratozással 
segítse, 

• a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház vezetőjével rendszeres szakmai megbeszélés, 
kapcsolattartás, 

• a Munkacsoport a civil szervezetek működését, érvényesülésük elősegítését szolgálandóan 
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a kerület lakossága rendszeres tájékoztatást 
kaphasson a „civil élet” eseményeiről – a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház 
szerkesztésében - a helyi önkormányzat internetes honlapján keresztül. 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport tagjai törekedtek a vállalt feladatok 
teljesítésére, melynek eredményeként a Munkacsoport feladattervéből az alábbi feladatok 
valósultak meg. 
 
 
 

1) A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban 2006. évben egy alkalommal (február) került 
megrendezésre a „Csepeli Civil Nap”. A rendezvényeken az önkormányzat vezetését 
dr. Borsány György alpolgármester úr képviselte, valamint a Polgármesteri Hivatal részéről 
jelen volt a protokoll és nemzetközi ügyek ügyintézője is.  
A kerületi civil szervezetek - a hatékony kapcsolatrendszer elősegítése érdekében - „Csepeli 
Civil Klub”-ot tartanak minden hónap harmadik keddjén, melynek szintén a Rákóczi Kert 
Civil és Közösségi Ház ad otthont. 
 

2) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2006. évi költségvetési rendeletében a települési 
kisebbségi önkormányzatok (bolgár, cigány, görög, lengyel, német, örmény, román, ruszin) 
részére 7.000.000,- Ft-os, a kerületi civil szervezetek részére 8.000.000,- Ft-os pályázati keretet 
irányzott elő. 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport ebben az évben a települési kisebbségi 
önkormányzatok és a civil szervezetek részére egy alkalommal hirdetett pályázatot 
(márciusban) feladataik, programjaik és célkitűzéseik megvalósításához.  
A pályázati kiírások megjelentek a helyi médiában (Csepel újság, Csepp TV) és az 
önkormányzati honlapon is, továbbá, nyomtatott formában a pályázati kiírás, valamint a 
pályázati adatlapok a Rákóczi Kertben működő Civil Ház részére is megküldésre kerültek. 
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A pályázati kiírásra 102 pályázat került beadásra, melyből 45 pályázatot a települési 
kisebbségi önkormányzatok, 57 pályázatot pedig a kerületi civil szervezetek nyújtottak be. 
A 102 pályamunkából 70 pályázat került támogatásra. 
A települési kisebbségi önkormányzatok által benyújtott 45 pályázatból 35 pályázat 
részesült összesen 6.800.000,- Ft összegű támogatásban. 
A kerületi civil szervezetek részéről beérkezett 57 pályázat közül szintén 35 pályamunka 
került támogatásra, összesen 7.810.000,- Ft összegben. 

Összes í tve:   
 

 
Szervezet megnevezése 

 

Benyújtott 
pályázatok 

száma összesen 

 

Nem támogatott 
pályázatok 

  száma összesen 

 

Nyertes 
pályázatok 

száma összesen 

 

Támogatás 
mértéke 

Összesen (Ft) 
Települési kisebbségi 
önkormányzatok 

 

45 
 

10 

 

35 
 

6.800.000,-  

Hely i  civ i l  
szervezetek 

57 22 35 7.810.000,- 

Összesen:  102 32 70 14.610.000,- 

 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport által (határozati formában) megítélt 
összegről a jegyző, a polgármester és a támogatott szervezet vezetője „Támogatási 
szerződést” írt alá. 
A támogatások felhasználásról a települési kisebbségi önkormányzatoknak 2006. október 
31-ig kellett, a helyi civil szervezeteknek 2006. december 31-ig kell elszámolniuk  
Budapest-Csepel Önkormányzata felé.  
 

3) A kerület egyik kiemelkedő médiuma a Csepp TV, mely széleskörűen tudósít a csepeli és 
a Csepel-szigeti közéleti, kulturális-, művelődési- és sporteseményekről. 
A Munkacsoport azon irányú kezdeményezése, hogy a Csepp TV az általa sugárzott egyes 
hírműsorait - a halláskárosultak esélyegyenlőségének biztosításához – felirattal lássa el, ebben az 
évben sem realizálódott, tekintettel a Csepp TV Kft. behatárolt költségvetési keretére. 
Ugyanakkor jelentős pozitívumként kell megemlíteni, hogy a „Kapocs” című kisebbségi és civil 
híradót második éve szerkeszti és sugározza havi rendszerességgel a Csepp TV. 
 

4) A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház a civil szervezetek önszerveződéséhez és 
feladatainak ellátásához nyújt hathatós segítséget.  
A Munkacsoport vezetője, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatot tartó alpolgármester 
több szakmai és informatív egyeztetést folytatott Fodor Tamással, a Civil és Közösségi Ház 
vezetőjével. 
 

5) A helyi önkormányzat honlapján fellelhetőek a kerület életét érintő eseményekről szóló 
hírek, melyek között civil vonatkozású rendezvényekről is találhatók információk.  
A feladattervben eredetileg megfogalmazásra került törekvés a 2006. évben nem valósult 
meg, azonban a kerületben működő civil szervezetek közül már néhány rendelkezik 
internetes honlappal (pl.: Csepeli Tűzoltó Egyesület: www.c3.hu), illetve más szervezet 
honlapján jelenik meg (pl.: Mosoly Nővérszolgálat és Egészségvédő Egyesület a 
www.otthonapolas.hu, Csepeli Helytörténeti és Városépítő Egyesület a www.bpht.hu). 
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A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport feladatellátásában 2006. szeptember 
19-ét követően változás következett be, mivel Budapest-Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 358/2006.(IX.19.) Kt határozatával döntést hozott a 
Munkacsoportnak a kisebbségi önkormányzati és civil szervezetek támogatására 
kiírandó pályázatok előkészítésével, elbírálásával, a pályázatok kezelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos hatáskörének visszavonására.  
További változást eredményezett Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
456/2006.(XI.07.) Kt határozata, mely a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 
személyi összetételének módosítását hagyta jóvá az alábbiak szerint: 
Elnök:  Horváth Gyula alpolgármester (MSZP) 
Tagok:  Dobák István integrációs tanácsnok (MSZP) 
    Balogh Ernő képviselő (FIDESZ-KDNP) 
    Kál Károly képviselő (SZDSZ) 
    Vincze Miklós képviselő (MDF) 
 
 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 2007. évi tevékenységének tervezésekor kiemelt 
figyelmet kíván fordítani a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő rétegek, csoportok 
felzárkóztatására irányuló kezdeményezések támogatására, valamint a kisebbségi és civil 
szervezeti együttműködés hatékonyabb megteremtésére, elősegítésére. 
 
 
 
Budapest, 2006. november 10. 
 
 
 
 
                   Horváth Gyula  

Oldalszám: 4/4 


	BUDAPEST-CSEPEL
	ÖNKORMÁNYZATA
	ALPOLGÁRMESTER
	Tájékoztató
	a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport
	2006. éves tevékenységéről




		2012-01-17T11:22:15+0100
	dr. Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




