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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására kiírt pályázat
beadásának megtárgyalása

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 
megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázati kiírást hirdetett 
meg többek között a német nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési
támogatására.

A pályázati kiírás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi
és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása értékhordozó 
tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség 
egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 
meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása; a nemzetiségi
közösségek hitéletét erősítő útmenti keresztek állításának, felújításának támogatása; a 
teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása.

A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka 2020. január 1. – 2020. 
december 31.

A támogatás vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, az elnyerhető támogatás 
összegének felső határa 1.500.000,- Ft. A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem 
szükséges.

A pályázat benyújtási határideje 2019. december 1.

A kiírás keretében támogatható tevékenység a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását
célzó rendezvény, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben
történő elmélyítését szolgáló program.  

Fentiek alapján javaslom, hogy a 2020. július 31. és augusztus 9. között tartandó Balatoncsicsói
Német Nemzetiségi Kulturális Napok rendezvényre a pályázatot adjuk be. A pályázatok
benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az 
adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat 
kell megfizetnie, amelynek összege 3.000,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt pályázati kiírás keretében a nemzetiségi
kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési
támogatására a 2020. július 31. és 2020. augusztus 9.
között tartandó Balatoncsicsói Német Nemzetiségi
Kulturális Napok rendezvényre pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület egyidejűleg a 3.000 Ft pályázati díj 
megfizetését jóváhagyja.

A képviselő-testület a felmerülő költségek forrását a 
2020. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 1. 
Felelős: elnök 

Szentantalfa, 2019. november 21.

Schumacher Zsolt
elnök


