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Tisztelt Közgyűlés!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.)
Korm.
rendelet
alapján
nyílt
pályázatot
hirdetett
a
Bethlen
Gábor
Alap
2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére „Testvér-Települési Programok és
Együttműködések” tárgyában.
A pályázat célja:
A Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal
való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a magyar nemzeti
azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása, különösen:

-

-

-

a meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi helyi (települési,
megyei) 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.

Támogatható kiadások:
A programok lebonyolításának költségei, programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a
programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.
Igényelhető támogatás:
Az igényelhető támogatás összege 500.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.
A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Megvalósítási időszak: 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között.
A pályázat beadásának határideje: 2018. december 18. 14:00 óra

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salánk Község Önkormányzata a Közgyűlés 39/2017.
(III. 30.) határozata alapján 2017-ben együttműködési megállapodást kötött a két település közötti
kapcsolat megerősítése érdekében, így most közösen kívánnak 2.000.000,- Ft összegre pályázni a
„Testvér-Települési Programok és Együttműködések” című felhívásra.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) önkormányzat rendelet 17. §-a értelmében a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert,
hogy - a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában
- az önkormányzat által Magyarország központi költségvetésében megtervezett előirányzatokra
benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen
nyilatkozzon a saját forrás rendelkezésre állásáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási
szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges.
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2018. december 18. napja, a pályázat ezen
időpontig beadásra kerül.
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 107. §-a alapján, figyelemmel a 4/2018.
(II. 22.) önkormányzat rendelet 17. §-ára és a 39/2017. (III. 30.) határozatra
1./ jóváhagyja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-Települési Programok és
Együttműködések” tárgyú felhívásra történő pályázat benyújtását Salánk Község Önkormányzatával
2.000.000,- Ft támogatási összeg elnyerése érdekében.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges
dokumentumok 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, 2018. december 10.

Dr. Papp László
polgármester

