
Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi 
kapcsolatairól, pályázat benyújtása 
testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére 

Sorszám: IV/ 

Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Döntéshozatal módja: 
Egyszerő többség 

Véleményezı 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2011. május 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol Gyergyószentmiklóssal és 
Magyarittabéval. Az EACEA Ügynökséghez 2011. február 15-én benyújtott, több városi 
rendezvényt is felölelı pályázat a napokban megküldött értesítés szerint sajnos nem nyert 
támogatást. 2011 márciusában Izsó Gábor polgármestert Skype internetes kapcsolat segítségével 
felkereste a lengyelországi Myszków város polgármestere, aki testvér-települési kapcsolat felvételét 
kezdeményezte. Myszków városvezetése már készíti azt az angol nyelvő bemutatkozó anyagot, 
melyet a szándéknyilatkozatukkal együtt kíván eljuttatni Békés Város Önkormányzatának.    

A személyes találkozó megvalósítása és a két éve hagyományosan megrendezett cserediák 
program folytatásához kíván forrást igényelni Békés Város Önkormányzata. Ennek érdekében 2011. 

június 1-jén az önkormányzat az „Európa a Polgárokért” Program 2007-2013 keretén belül a 
„Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezéső pályázatot szándékozik benyújtani az EACEA 
(Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) Végrehajtó Ügynökséghez, Brüsszelbe.  

 
Gyergyószentmiklós város polgármestere, Mezei János 2011. május 10-én kelt levelében 

tájékoztatta Békés Város Önkormányzatát, hogy a korábbi egyeztetések hatására idén benyújtja 
ugyanezen Ügynökséghez a támogatási kérelmét, mely - pozitív elbírálást követıen - lehetıvé teszi, 
hogy a Szent Miklós Napokon a város önkormányzati képviselıin túl általános iskola felsı 
tagozatos gyermekeit is vendégül lássa a településen. Ezzel megkezdıdhetne a cserediák program 
kétoldalú folyamatossága.  

 
Az Európai Unió a 2011. esztendıt „Az Önkéntesség Európai Évének” nyilvánította. 

Különös figyelmet fordít az Ügynökség idén azon pályázatokra, melyben a civil szervezetek és a 
lakosság minél szélesebb körő önkéntes részvétele valósul meg a programokban.  A 2011. június 1-
jei benyújtási határidıvel beküldött támogatási kérelmekben olyan programok támogathatóak, 
amelyek 2011. október 1. után kerülnek megvalósításra. Így az idei cserediák programot a VI. 
Békési Tökmulatság programjai zárnák majd.  

 
A pályázati program színesítésében és lebonyolításában az elmúlt évekhez hasonlóan egyre 

nagyobb számú civil szervezet, magán személy és vállalkozás vesz részt. A pályázat végsı célja, 
hogy testvér-településeinkkel közösen együttmőködve Békés város gyermekeit is viszont hívják 
Gyergyószentmiklósra és Magyarittabére, hogy megismerjék az ottani szokásokat, kultúrát, és 
biztosítva legyen a baráti kapcsolatok kialakításának lehetısége. A pályázat további célja, hogy a 
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lengyel Myszków város képviselıi személyesen találkozhassanak a város vezetıivel, a meghívott 
lengyel gyermekcsoporttal együtt bepillantást nyerhessenek Békés város kultúrájába, szokásaiba.   

  
A pályázat utófinanszírozású, elıleg lehívására nincsen lehetıség. Az igényelhetı összeg: 

minimum 2500,- €, maximum 25000,- €. A támogatás tulajdonképpen egy átalánydíj, mely a 
meghívott résztvevık számától, és a megrendezett program idıtartamától függ a mellékletben 
látható besorolás szerint. A támogatás felhasználható elıkészítés, szervezés, utazás és szállás 
költségek fedezésére.  

 
Terveink szerint két testvértelepülésünkrıl (Magyarittabéról és Gyergyószentmiklósról) 

valamint a lengyel Myszków városból 20-20 fı (diákok, pedagógusok és sofır) kerülne meghívásra 
(összesen 60 fı). A településekrıl 5-5 fı önkormányzati képviselıt is vendégül tudna látni a város.  

 
A pályázat megvalósításának ideje: 2011. október 2-10. (9 nap) 

Igénylendı összeg: 11 000 € (kb. 3.000.000,- Ft) 

    
A mellékelt táblázat szerint a meghívott 75 fı 9 napos Békésen tartózkodása és a részükre 

szervezett programok megvalósítására és lebonyolítására igényelhetı összeg 11 000 € (kb. 
3.000.000,- Ft). 

 
Nyertes pályázat esetén a program megvalósítását követı két hónapon belül – legkésıbb 

2011. december 10-ig - kell benyújtani a pályázati beszámolót, ezt követıen átutalásra kerül a 
pályázaton elnyert összeg. Célszerő a program megvalósítását követıen azonnal, még októberben 
benyújtani a kifizetési kérelmet, hogy a támogatás még lehetıleg az idei évben átutalásra kerüljön 
az Önkormányzat részére. Ennek megtörténtéig az Önkormányzat, legfeljebb az igénylendı és 
elnyerhetı támogatás mértékéig 2011. évi költségvetésébıl megelılegezi a program költségeit. 

 
 Kérem a határozati javaslat elfogadását.    

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete az „Európa a Polgárokért” Program 2007-2013 

keretén belül a „Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezéső, 100 %-os támogatási 

intenzitású pályázaton 11 000 € (kb. 3.000.000,- Ft) támogatási összeg igénylésére 

pályázatot nyújt be, melyhez saját erı biztosítása nem szükséges. 

2. A pályázat végsı elszámolásáig felmerülı költségeket Békés Város Képviselı-testülete 

a 2011. évi költségvetésében – legfeljebb a pályázatban szereplı támogatási összeg 

mértékéig – megelılegezi. 

Határidı:       értelem szerint  

Felelıs:          Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2011. május 20. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 










