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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. szeptember 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a „Befogadó Magyar Település” elnevezésű pályázaton való 

részvétel ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pályázat háttere: a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 2011-ben díjat alapított, 

amelyet kétévente ad át azoknak a településeknek, amelyek elkötelezettek a hozzáférhető 

települési környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika 

folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés 

kialakítása mellett. 

A pályázat célja: a 2007-ben aláírt és ratifikált a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ Egyezményben megfogalmazott szemlélet erkölcsi jutalmazása. 

Díjazás, elismerés: három befogadó magyar település emlékplakett általi erkölcsi 

elismerésben részesül és jogosult két éven keresztül az emlékplakett hivatalos felhasználására 

az arculati elemei között. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázati adatlap kitöltésével, mellékletek (fénykép, 

sajtócikk) csatolásával. 

A pályázat elbírálásának menete: a pályázati program kétfordulós. Az első fordulóban a 

beérkezett pályázati dokumentációk formai ellenőrzését követően szakmai szempontok 

alapján pontozással történik az elbírálás. A második fordulóra bekerült pályamunkákról a 

pályázó rövid prezentációt tart az értékelő bizottság előtt.  

A végső eredményhirdetés 2018. december 3. a Fogyatékos Emberek Világnapja. A díjakat 

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Kővári Edit a FESZT elnöke adja át a 

Parlamentben. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra! 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által kiírt 

„Befogadó Magyar Település” programhoz. 



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

benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által 

kiírt „Befogadó Magyar Település” programhoz. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. szeptember 20. 

 

 

          dr. Nagy Béla György s.k. 

                             polgármester  

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző 


