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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. április 17-ei 
ülésén a 326/2007.(IV.17.) Kt. számú határozatával elfogadta a Kisebbségi- és Civil 
Szervezeti Munkacsoport (KCSZM) 2007. 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 Csepeli Művelődési Központ vezetőjével rendszeres szakmai megbeszélés, 
kapcsolattartás, 

• a Munkacsoport a civil szervezetek működését, érvényesülésük segítése céljából 
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a kerület lakossága rendszeres tájékoztatást 
kaphasson a „civil élet” eseményeiről – a Csepeli Művelődési Központ szerkesztésében -  
a helyi önkormányzat internetes honlapján keresztül. 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport tagjai – együttműködve a Polgármesteri 
Hivatal érintett munkatársaival - törekedtek a vállalt feladatok teljesítésére, melynek 
eredményeként a Munkacsoport feladattervéből az alábbi feladatok valósultak meg. 
 
 
 

1) A kerületi civil szervezetek - a hatékony kapcsolatrendszer elősegítése érdekében - 
Csepeli Civil Klub-ot tartottak minden hónapban, melynek a Rákóczi Kert Civil és Közösségi 
Ház adott otthont.  
 

2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2007. évi költségvetési rendeletében a 
települési kisebbségi önkormányzatok (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) 
részére 3.500.000,- Ft-os, a kerületi civil szervezetek részére 4.000.000,- 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 
(májusban) 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 Csepeli Művelődési Központ vezetője részére is megküldésre kerültek. 
 

A pályázati kiírásra 68 pályázat került beadásra, melyből 30 pályázatot a települési 
kisebbségi önkormányzatok, 38 pályázatot pedig a kerületi civil szervezetek nyújtottak be. 
A 68 pályamunkából 51 pályázat került támogatásra. 
A települési kisebbségi önkormányzatok által benyújtott 30 pályázatból 22 pályázat 
részesült összesen 2.950.000,- Ft összegű támogatásban. 
A kerületi civil szervezetek részéről beérkezett 38 pályázat közül 29 pályamunka került 
támogatásra, összesen 4.000.000,- Ft összegben. 
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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 

 

30 
 

8 

 

22 
 

2.950.000,-  

Hely i  civ i l  
szervezetek 

38 9 29 4.000.000,- 

Összesen:  68 17 51 6.950.000,- 

 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport által (határozati formában) javasolt összegről 
a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester és a támogatott szervezet vezetője 
„Támogatási szerződést” írt alá. 
 
A támogatások felhasználásról a települési kisebbségi önkormányzatoknak 2007. 
december 31-ig kell elszámolniuk Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata felé.  
 

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 Csepeli Művelődési 
Központ vezetőjével. 
 

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 2007. évben sem valósult 
meg teljes körűen, 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). 
 

A Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 2008. 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, 2007. november 29. 
 
 
 
 
                   Horváth Gyula  
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