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BUDAPEST T6VAROS XVI. KERTJLETI oNKORMANYZAT

xEpvrsrL6.lBs
Kisziilt: a 2020. mdrcius 18. napjdn tartand6 Kipvisel4test leti iilisre t
Kiszitette: Mizsei Ldszl| c;nkormdnyzati kipviself la /

/LOI-A
Tdrgr: Javaslat "Kohdzi6s politika a rdgi6k egyenl6sdgd6rt

es a regionilis kultuni.l< fenntarthat6sdgddrt"
elnevezdsti eur6pai polgriri kezdem6nyez6s
uimogatdsara.

Tisztelt K6pviselS-testiilet!

A Szdkely Nemzeti Tandcs (SZNT) cdlja Sz6kelyftild auton6miaigdny6nek kdzk6pviselete, illetve
megval6sitrisa. Mivel az EU alap6rt6kei k6zd tartoznak a kisebbs6gek v6delme, 6s a kultunilis
soksziniisdg meg6rz6se, ez€rt az SZNT az Eur6pa Taniicshoz fordult annak 6rdek6ben, hogy
polgriri kezdemdnyez6ssel dlhessenek. A kezdem6nyezds c6lj4 hogy mivel az EU terUlet6n
vannak nemzetis6gi, nyelvi, valLlsi, stb. alapjan elktil6ntil<i, 6ndll6 kdzigazgat6si st6tusszal nem
rendelkez6 rdgi6k, amelyek kevessd jutnak fejlesadsi foniisokhoz, igy folyamatosan veszitik el
saj6t kultulilis saj6tossdgaikat, sztiks6ges lenne, hogy ezek Snril[6an is pilyrizhassanak az EU
koh6zi6s alapjaihoz. Tov6bb6, hogy a gazdaseigi lemaradris megsziintet6sdt szolgriLl6 uni6s
kohdzi6s foniisok elosarisrln6l a nemzeti regionrilis jellegzetessdgek szempontjaira is legyenek
tekintettel.

A kezdem6nyezds sikere nem csupiin a szdkelyek ds a magyarok, hanem Eur6pa szimos nemzeti
r6gi6jriban 616 nemzeti kdzdss6g szirndra rij lehetosdgeket teremt 6n6ll6 drtdkeik felmutat6sri.ra,

6rdekeik drv6nyesit6sdre.

Az eur6pai polgari kezdem6nyez6s elindit6s66rt a Szekely Nemzeti Tandcs hat 6vig pereskedett az

Eur6pai Bir6s6gon, mig v6gtil nyert 6s elindithatta a kezdem6nyez6st.
Annak 6rdekdben, hogy az Eur6pai Uni6 napirendre trizze a k6rdest, az aldirasgyiijtes 2019. mijus
7-i meghirdet6sdt6l szimitott egy dv alatt (vagyis iddn mrijus 6-rlig) legkevesebb egymillio
tiimogat6 akiinist kell dsszegyiijteni legallbb h6t eur6pai uni6s orszigb6l.

Id6n februar 25-dn, kedden az LMP - MagyarorszAg Zdld Pfutja altal kezdem6nyezett, a h6tbril 6t
parlamenti frakci6 (Fidesz, KDNP, MSZP, LMP, Jobbik) kdpvisel6i riLltal benyirjtott inditvriny
orszdggyrildsi hat6rozalot 158 igen szavazaial, egyhangtlag fogadta el a parlament. Igazin
p6ldadrtekii lenne, ha a kdpvisel6-testiilet is egyhangrilag fogadnri el.

K6rem a tisaelt K6pvisel<i-testiiletet, hogy az el6terjesadst trirgyalja meg ds hozza meg ddnt6s6t!

H irozati javaslat L: Budapest Fovriros XVI. keri.ileti dnkormanyzat Kdpviselo-testtilete
tidvdzli a Sz6kely Nemzeti Taniics 6ltal elinditott ,,Koh6zi6s politika
a rdgi6k egyenlos6gddrt 6s a regioniilis kullurak fenntarthat6srig6ert"
elnevez6sii eur6pai polg6ri kezdem6nyezdst, amelynek I6nyege, hogy
az Eur6pai Uni6 kohdzi6s politikdja kezelje kiemelt figyelemmel
azokat a r6gi6kat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturilis, valkisi,
nyelvi sajritossiigok kiil6nbdaetnek meg az oket k6riilvev6 r6gi6kt6l.

Hatiirid6: 2020. mrircius I 8.

Fele16s: Kovrics Pdter polgiirmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6t<ibbs6get ig6nyel.)

tu, I



Hat6rozati javaslat II.:

Hat{rozati javaslat III.:

Budapest F<ivaros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete
felhivja a kertilet polgrirait. hogy a polgdri kezdem6nyezest

aldinisukkal minel nagyobb szrimban tiirnogass6.k a nemzetiregiok.eu
intemetes oldalon keresztiil.

Hatdrid<i: 2020. mrfucius I 8.

Felel6s: Koviics P6ter polgiirmester
(Elfogadrisa egyszerii sz6t<ibbsdget igdnyel.)

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pvisel<i-
testiilet6nek meggycizridese, hogy ezen regi6k, kdztiik a

krizigazgat6si hateskdr6kkel nem rendelkez6 ftildrajzi kdrzetek
lemaraddsrit tigy lehet megel<izni, hogy biztositani kell szrirnukra a

hozzif€res esdlyegyenl6sdgdt a struktu6lis alapokhoz, minden m6s
EU alaphoz, fornishoz es programhoz, eltimozditva sajdtoss6gaik
fenntartiisiit ds regiondlis identitasuk meg6rz6sdt.

Hauirid6: 2020. mrtucius 18.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6tdbbsdget ig6nyel.)
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Budapest, 2020. m6rcius 05

Mizsei Lr{szl6
iinkormrinyzati k6pvisel6

T6rv6nyessegi szempontb6l megfelelo:

Az elciterjesztdst a kdvetkezti bizotts6g trirgyalja:
- K6znevel6si, Kultur6lis, Sport, Ifirisdg- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig
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Jegyz6i v6lem6ny a ,,A ,,Javaslat,,Kohezi6s politika a rdgi6k egyenkis6g66rt es a

region6lis kulttr6k fenntarthat6srlg66rt" elnevez6sii eur6pai polgriri

kezdemerry ezes tdmogat6silra" t6rgyri eltiterjeszt6shez:

Alldspontom szerirrt az eltiterjesa6s az onkorm6nyzat szervezeti 6s miikdd6si

szabtiyzatdr6l sz6l6 1212017. (V. 19.) onkorm6nyzati rendelet 5. $ (8) bekezd6se

alapj6n nem tartozik a k6pvisel<i-testiilte feladat- 6s hat6skcirdbe.
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Dr. Csomor Ervin
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