
 
Előterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 

programra 
 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Önkormányzati Iroda 
 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:             Muhariné Mayer Piroska 
                                                                               aljegyző 
                                                                               
  
 
 
 
 
 
       dr. Balogh László s.k. 
         jegyző  

 
 



Előterjesztés 
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Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 

programra 
 
Ikt.sz: I./2166/3/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs 
legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében 
elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok 
állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen 
cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a 
sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről. 
 
 A Tempus Közalapítvány által minden évben kiírásra kerül a fentiekben ismertetett 
pályázati lehetőség. Az Európa a polgárokért program 2014-2020-as időszakára vonatkozó 
információk jelenleg még tájékoztató jellegűek, a pályázat pontos követelményei még nem 
ismertek. 
 
 A pályázatok benyújtásának már volt egy meghatározott határideje (2014. március 01.) 
melyet visszavontak és az új pályázati feltételek kidolgozásáig az új benyújtási határidőt nem 
teszik közzé. 
 
Az előző évekbeli pályázati feltételek az alábbiakban kerülnek ismertetésre. 
 
A testvérvárosi találkozók 3 fő szempont mentén szerveződnek: 
 Az európai integráció iránti elkötelezettség 
 A kultúrák közötti párbeszéd 
 Aktív részvétel 

 
Pályázati feltételek: 
 A pályázatot annak a településnek kell benyújtania, amely a találkozó helyszínéül 

szolgál. 
 Más szervezet (pl. iskola, sportklub, stb.) nem lehet a pályázat benyújtója, de a 

rendezvény lebonyolításába bevonható, illetve azzal megbízható. 
 A találkozókat létező, vagy hivatalosan előkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolatok 

keretében lehet megvalósítani, kettő, vagy annál több ország részvételével. 
 A projektbe legalább 25 meghívott résztvevőt kell bevonni. 
 A rendezvényeken legalább egy EU tagállamból való partnernek részt kell vennie. 
 A 2014. évi pályázatoknál szükséges a meghívott külföldi település regisztrációja is a 

pályázati felületen. 
 
 
 



Támogatható tevékenységek köre: 
 testvéri kapcsolatok ápolására irányuló maximum 21 napos rendezvények 
 egy település egy naptári évben legfeljebb egy találkozó szervezésére kaphat 

támogatást. 
 
Elszámolhatóak a rendezési és az utazási költségek. A támogatás összege a meghívott 
résztvevők létszámától és a rendezvény hosszától függ. A programban résztvevő valamennyi 
országra nézve ugyanazok a paraméterek vannak érvényben. A dologi kiadásokat nem kell 
számlákkal alátámasztani. 

 
 
A pályázat elkészítésére 3 árajánlat került bekérésre, melyből 2 érkezett be. Az egyik a 
Goodwill Consulting Kft ajánlata, mely az előterjesztés 1. mellékletét képzi. A pályázati 
szolgáltatást bruttó 190.500 forintért végezné el a cég, valamint 7 % sikerdíj megfizetése 
lenne szükséges. 
Az M27 ABSOLVO Consulting az előterjesztés 2 mellékletében található árajánlatot adta, 
melyhez az következő kiegészítést tette: A 2013. évben benyújtott árajánlaton változtatni nem 
kíván a cég. Az ajánlat értemében a pályázatírás költsége bruttó 381.000 forint és 5 % 
sikerdíj fizetése válna szükségessé a pályázat nyertessége esetén. 
 
Várható pályázati kiírása és az azt követő várható rövid határidőre tekintettel terjesztem a 
testület elé ezt az anyagot és egyúttal a fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet 
elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Európa a polgárokért testvérvárosi 
találkozók programra pályázat előkészítése 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az Európa a polgárokért 2014-2020 testvérvárosi találkozók programjára. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a szükséges 
dokumentumok bekérése, aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
maximum bruttó 500.000 forint előkészítési költséget Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 
06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szerepelő 
általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 27. 

 
Lajosmizse, 2014. február 20. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Előterjesztés 1. melléklete 
  

 



Előterjesztés 2. melléklete 

 

 



 

 



 

 


