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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 2015. február 27. napján került benyújtásra az Európa a polgárokért pályázati 
programra összeállított projektünk. Az akkori pályázat megfelelt a kiírásban meghatározott 
feltételeknek, azonban forráshiány miatt elutasításra került. 
Az Európa a polgárokért program 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. 
 
Pályázatunk végső programja a kiírásnak megfelelően az alábbiak célokat határozta meg: 
Projekt címe: Az ifjúság kezében Európa jövője 
A Testvérvárosi találkozó 4 napos programja a következők szerint került összeállításra: 

1. nap: augusztus 20-i Szent István napi ünnepi megemlékezés 
2. nap: konferencia, melynek témája a helyi, magyar értékek, hungarikumok, nemzetközi 

értékek, majd egy előadás megtartása az EU jövője és az ifjúság témában. A nap 
folyamán a szervezésbe önkéntesek kerülnek bevonásra, így erősítve a fiatalokban 
ezen tevékenység fontosságát. Ekkor kerülnek megrendezésre a sport programok is. 
Bemutatásra kerülnek a településen működő civil szervezetek, mely lehetőséget 
biztosít azok összefogására. 

3. nap: konferencia, melynek témája az EU-s támogatásokkal megvalósult fejlesztések és 
a jó gyakorlatok bemutatása a résztvevő települések vonatkozásában, majd a fejlesztett 
intézmények megtekintése. Gasztronómiai esemény, nemzetközi főzőnap, ahol a 
résztvevő országok mutatják be nemzeti ételeiket. A fiatalok számára rajzverseny 
kerül meghirdetésre „Európa kulturális sokszínűsége” témában, valamint irányított 
beszélgetések az EU-s oktatási és képzési lehetőségekről, illetve a cserediák program 
kidolgozásának feltételeiről. 

4. nap: eszmecsere a találkozó eredményeiről, és a jövőbeni együttműködési 
lehetőségekről. 

 
A 2016. évben megvalósítandó programokra a pályázatokat, mely 100 %-os támogatási 
intenzitású 2015. szeptember 1. napjáig kell benyújtani. Javasolom, hogy az előző 
pályázathoz hasonlóan kerüljön benyújtásra 2016. évre a pályázat. 
Felkértük a HBF Hungaricum Kft.-t, hogy adja meg ajánlatát a korábban benyújtott pályázat 
újbóli benyújtására, tekintettel arra, hogy az előző pályázatot is ő készítette el, ezáltal 
rendelkezésükre áll a pályázattal kapcsolatos valamennyi információ plusz a regisztráció is. 
Az ajánlat az előterjesztés mellékletét képzi. 
 



A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
 

Határozat-tervezet 
... /2015.(...) ÖH 
Európa a polgárokért testvérvárosi 
találkozók programra pályázat benyújtása 
 

 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 a pályázat megírására a 
HBF Hungaricum Kft.-t bízza meg. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2.) pontban kiválasztott céggel kösse meg a megbízási 
szerződést. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a szükséges 
dokumentumok bekérése, aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat 
esetén a támogatási szerződés megkötésére. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
31.750.- forint pályázatírási költséget Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
kiadásai táblázat 1.3 Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. augusztus 27. 
 
Lajosmizse, 2015. augusztus 25. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Előterjesztés melléklete 

  



 



 


