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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) segítségével
megépülhetett Salánkon az óvoda új épületszárnya, melynek ünnepélyes átadására 2016. december 15én került sor. Ezen a napon a debreceni Lehel Utcai Óvoda és a Salánki Óvoda vezetői együttműködési
megállapodást írtak alá.
A két település közötti kapcsolat megerősítése érdekében az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által közzétett „Testvértelepülési Programok és Együttműködések”
tárgyú pályázatra, mely pályázat megvalósítására Salánk Község Önkormányzata közreműködésével
kerül sor. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az Önkormányzat és Salánk Község Önkormányzata
között együttműködési megállapodás jöjjön létre, melyet a pályázati adatlaphoz mellékelni kell.
Az együttműködési megállapodás megkötése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
A pályázat beadási határidejének időpontja 2017. március 31., ezen időpont indokolja az előterjesztés
sürgősséggel való megtárgyalását.
A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az
„Együttműködési megállapodás kötése és pályázat benyújtása
Önkormányzatával” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. március 29.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
segítségével megépülhetett Salánkon az óvoda új épületszárnya, melynek ünnepélyes átadására
2016. december 15-én került sor. Ezen a napon a debreceni Lehel Utcai Óvoda és a Salánki
Óvoda vezetői együttműködési megállapodást írtak alá.
A két település közötti kapcsolat és együttműködés tovább erősítése érdekében az
Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által közzétett
„Testvértelepülési Programok és Együttműködések” tárgyú pályázatra, mely pályázat
megvalósítására Salánk Község Önkormányzata közreműködésével kerülne sor.
A pályázat beadásának határideje 2017. március 31. napja.
A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való
boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.
A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti
magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és
együttműködések támogatása. Ezen belül:








meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok
és Szlovákia,
Ukrajna,
Románia,
Szerbia,
Horvátország,
Szlovénia,
Ausztria önkormányzatai között,
a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó
közösen megvalósítandó programok támogatása,
a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének
támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző
tevékenységek megvalósítása
új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet. A teljes
támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és
minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága
dönt.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a
Támogató.
Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Az Önkormányzat 2.500.000,- Ft összegre nyújtana be pályázatot azzal, hogy - többek között
annak megvalósítása érdekében - együttműködési megállapodást köt Salánk Község
Önkormányzatával.

Ezen megállapodás alapján a felek vállalják, hogy folyamatossá teszik a delegációk cseréjét,
főként abból a célból, hogy az önkormányzat és intézményei által végzett feladatok és
tevékenységek minden területén tapasztalatot cseréljenek, tanuljanak.
Felek kölcsönös célja a városok közötti kapcsolatok, hagyományok ápolása és megerősítése
elsősorban konferenciák, szimpóziumok és kiállítások szervezésével.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja, valamint 107.
§-a alapján
1./ együttműködési megállapodást köt Salánk Önkormányzatával a település és Debrecen
közötti együttműködés előmozdítása érdekében az 1. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ pont szerinti a megállapodás
aláírásának előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: aláírás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a Polgármester
3./ Pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvértelepülési Programok
és Együttműködések” tárgyú pályázati felhívásra 2.500.000,- Ft támogatási összeg elnyerése
érdekében.
4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a 3./ pont szerinti pályázat előkészítésére,
valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. március 29.
Dr. Papp László
polgármester

