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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal az EFOP-5.2.2. kódszámú, „Transznacionális együttműködés – 

Kultúra határok nélkül” elnevezésű pályázathoz való csatlakozásról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Nagy Béla György polgármester úr részére felkérés érkezett a Nonprofit Hagyomány 

Alapítvány (Pitvaros) részéről, hogy az általa vezetett település csatlakozzon együttműködő 

partnerként az alábbi pályázathoz. 

 

A Felhívás címe: Transznacionális együttműködések – „Kultúra határok nélkül”  

A Felhívás kódszáma: EFOP-5.2.2-17  

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány (6914 Pitvaros, Kossuth u. 33-35.) nyertes pályázatot 

készített az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések pályázati felhívás keretében.  

 

A pályázat megvalósításának lényege, hogy négy külföldi partnerszervezet bevonásával 

határon átnyúló együttműködések alakuljanak ki, amelyek a résztvevők számára előnyöket 

nyújtanak.  

A projektben résztvevő négy külföldi szervezet 

-  a felvidéki CSEMADOK Ipolynyék és CSEMADOK Szímő, illetve 

-  az erdélyi Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (Kolozsvár) és a Szórvány 

Alapítvány (Temesvár).  

 

A pályázat 3 évre szól: 2018. január 1 - 2020. december 31.  

 

A megvalósítás időszakában évente 

- 6 műhelymunkát és 

- 4 tanulmányutat tartalmaz, 

 azaz összesen 18 műhelymunkát és 12 tanulmányutat.  

 

A tanulmányutak mindig egy műhelymunkával kapcsolódnak össze, így évente 6 alkalommal 

találkoznak a résztvevő szakemberek, kb. kéthavonta. Az évnyitó és az évzáró műhelymunka, 

amelyhez nem kapcsolódik tanulmányút, Pitvaroson lesz. A 3 év alatti 12 tanulmányút egy-

egy hétvégét vesz igénybe, amelynek központja a bevont 12 településen lesz, felváltva.  

 

A tanulmányutak lehetőség szerint a településeken amúgy is működő programhoz 

kapcsolódnak, így nem jelentenek plusz szervezést, viszont az adott eseményt 

gazdagítják.  

 



A tanulmányutak közül évente egy, nagyobb körutat jelent Magyarországon belül, 5 napos 

időtartamban.  

A projekt eredménye egy tanulmánykötet a műhelymunkák és a tanulmányutak alapján, 

illetve egy kutatási tanulmány, amely 100-100 fő magyarországi és külhoni önkéntes 

kérdőíves felmérésén alapul.  

 

A résztvevő települések feladatai:  

 

egy alkalommal székhelyet biztosítani a műhelymunka és a tanulmányút 

résztvevői számára (az utazás, a szállás és az étkezés költségeit a pályázat költségvetése 

biztosítja), az eseményről a helyi elektronikus és nyomtatott médiában számoljanak be  

st 3-3 fő képviselje  

helyi elektronikus és nyomtatott médiában 

számoljanak be, az Alapítvány központi honlapjának segítségével  

helyi rendezvények szervezésében  

 

A projekt előnyei a résztvevő települések számára:  

kibővülése, határon túli partnerekkel  

 

e  

 

 

 

 

való kooperáció lehetősége  

 

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megvitatását és a döntéshoztalt. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nonprofit Hagyomány 

Alapítvány (Pitvaros) által benyújtott EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések –

„Kultúra határok nélkül” nyertes pályázatban konzorciumi tagként részt kíván venni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nonprofit Hagyomány 

Alapítvány (Pitvaros) által benyújtott EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések –

„Kultúra határok nélkül” nyertes pályázatban nem kíván részt venni.  



 

Felhatalmazza a polgármestert a Nonprofit Hagyomány Alapítvány kiértesítésére a képviselő-

testület döntéséről.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

              

Medgyesegyháza, 2018. március 23. 

 

 

dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 

 

 


