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Tárgy: Döntéshozatal az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására kiírt pályázaton való részvételről 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Unió deklarált célja szerint a polgáraiért tevékenykedik és az elkövetkező 

években számos kihívást jelentő feladatok elé néz, súlyos kérdések forognak kockán úgy, 

mint a gazdasági növekedés, biztonság, az európai integráció erősítése. Éppen ezért kiemelten 

fontos, hogy az Unió polgárai szélesebb körben ösztönözve legyenek és segítsék bevonásukat 

az Európai Unió ügyeibe. Ebben az összefüggésben, a 2014 – 2020 közötti időszakra 

vonatkozóan elfogadták az „Európa a polgárokért programot”. A program célja a polgárok 

ismereteinek gyarapítása az Unióról, történelméről, az európai polgárság érzésének erősítése, 

eszmecserék révén növelni a tudatosságot közös történelmünk értékei iránt, valamint a polgári 

részvétel, szerepvállalás, önkéntesség előmozdítása uniós szinten. 

 

A transznacionalitás a Program fontos vonása, amely kifejezhető oly módon, hogy eltérő 

nemzeti hátterű személyek egy kérdést európai szemszögből megvizsgálnak, vagy a 

transznacionalitás fakadhat a projektgazda jellegéből is: a projekt megvalósítása több 

résztvevő ország partnerszervezetének együttműködésével. 

 

A program két ágon és egy horizontális tevékenységen keresztül valósul meg: 1. ág Európai 

emlékezet, 2. ág Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel – Testvérvárosi 

program (ezen ág vonatkozásában a polgárok uniós közéleti és politikai részvételét kell 

előmozdítania a projektnek és eltérő szervezettípusokat, különféle foglalkozású és 

társadalmi hátterű – alulreprezentált vagy hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó – 

polgárokat von be, különféle tevékenységtípusokat – kutatás, oktatás, nyilvános vita, 

kiállítás – dolgoz ki), horizontális tevékenység: a projekt eredményeinek elemzése, 

terjesztése. 

 

Az „Európa a polgárokért program” keretén belül pályázatot nyújthatnak be 

városok/települések vagy testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy más, helyi 

önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek testvérvárosi találkozók megszervezésére.  

 

A projektbe legalább két támogatható ország településeit, legalább 25 meghívott résztvevőt 

kell bevonni, és a támogatható országok valamelyikében kell lebonyolítani. (Támogatható 

országok: az Európai Unió tagállamai, valamint Albánia, Bosznia – Hercegovina, Macedónia, 

Montenegró és Szerbia) 

 

A maximális támogatási összeg projektenként 25.000.- euro (kb. 7 840 000 Ft). (A támogatási 

összeg a projektben meghívott résztvevők számától függ, tehát pl.: 25 – 40 fő 5 040 EUR, 41 

– 55 fő 7 560 EUR, a 25 000 EUR a 175 főt meghaladó projektek esetében adható) 
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A projekt maximális időtartama: 21 nap.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1., majd ezt követően 2018. szeptember 1. 

(a projekt megvalósítása január 1. és szeptember 30. a határidőt követő évben) 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a pályázaton való részvételről dönt, reális célunk a 

2018. szeptemberi fordulón való részvétel, testvértelepüléseink, Gúta és Járavize bevonásával. 

 

Fentiek alapján tisztelettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntéshozatalt. 

 

„A” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy részt kíván venni az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására kiírt pályázaton. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

 

„B” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván részt venni az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására kiírt pályázaton. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 27. 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző s.k. 


