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Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke 

 

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”, így a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a jelen döntések meghozatalát a 

nemzetiségi közgyűlés elnöke látja el. 

 

Az elnöki döntés során a törvényességet Dr. Skrinyár Judit megyei aljegyző biztosítja. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Knollné Hidasy Erzsébet, a Közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott 
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1/2020.(XI.30.) közgyűlési elnöki határozata 

 

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke - a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés 

jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: 

 

1. A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2021. 

évben az alábbi, önerő nélküli pályázat benyújtását határozza el: 

a) NKUL-KP-1-2021/1-001837 pályázat körében „Német Nemzetiségi Gála- 

Ünnepi Közgyűlés 2021” c. kulturális program megvalósítására 980.000,-Ft 

összegben. 

2. A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi 

költségvetéséből biztosítja az egyszeri 3.000,-Ft-os pályázati díj megfizetését. 

Felelős:  Knollné Hidasy Erzsébet elnök  

Határidő:  2020. december 02. 

 

 

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke 
 

További döntéshozatallal érintett napirend nincsen.   

   

 

Kmf. 

 

 

   
Dr. Skrinyár Judit  

        
Knollné Hidasy Erzsébet 

megyei aljegyző elnök 
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Előterjesztés pályázat benyújtásáról 

 

Tájékoztatom a testületet, hogy kiírásra kerültek a 2021. évi pályázatok.  

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására Pályázati 

kategória kódja: NKUL-KP-1-2021/1-001837  

A pályázat beadási határideje: 2020. december 02. 

 

Magyarország Kormánya számtalan módon segíti a hazánkban élő őshonos nemzetiségeket 

identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében, melyben kiemelt jelentőségűek a 

nemzetiségi kulturális támogatások. 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a 

lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az 

ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021. évi költségvetési támogatására. 

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek: 

 kulturális hagyományainak, 

 tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, 

 értékhordozó tevékenységeinek és 

 a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása, 

 valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a 

nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális 

identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések 

támogatása. 

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Forint, felső határa 1.500.000 

Forint. 

Fontos változás az idei évtől, hogy a pályázatokat kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai 

Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról. 

Egy kulturális programmal pályáznánk 2021-ben, Német Nemzetiségi Gála-Ünnepi 

Közgyűlés 2021. lehetne a pályázat címe. A tavalyi év hasonló pályázata és a bekért ajánlatok 

(étkezés, terembérlet) alapján a pályázati összeget 980.000,-Ft-ban szükséges meghatározni. 

A támogatási intenzitás a pályázat esetén 100%, saját forrás nem szükséges és a támogatás 

igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. 

A pályázat benyújtása esetén egyszeri, 3.000,-Ft-os regisztrációs díj van, amit meg kell 

fizetni. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy döntsön a pályázat benyújtásáról, a regisztrációs díj 

megfizetéséről. 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott 

 

…../2020.(XI.30.) közgyűlési elnöki határozata 

 

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi 

határozatot: 

 

1. A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2021. évben az 

alábbi, önerő nélküli pályázat benyújtását határozza el: 

a) NKUL-KP-1-2021/1-001837 pályázat körében „Német Nemzetiségi Gála- Ünnepi 

Közgyűlés 2021” c. kulturális program megvalósítására 980.000,-Ft összegben. 

2. A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi 

költségvetéséből biztosítja az egyszeri 3.000,-Ft-os pályázati díj megfizetését. 

Felelős:  Knollné Hidasy Erzsébet elnök  

Határidő:  2020. december 02. 

 

 

Kaposvár, 2019. november 30. 

 Knollné Hidasy Erzsébet s. k. 

                elnök 

 

 

 


