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ELŐTERJESZTÉS
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és
Külkapcsolati Bizottság
2021. július 22-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Előterjesztés a Bethlen Gábor Alap által a testvértelepülési programok és
együttműködések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Adorján András polgármester
Az előterjesztést készítette: dr. Kállai Zsuzsa aljegyző

Tisztelt Bizottság!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 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 hirdet a Bethlen
Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata
terhére az alábbiak szerint:
A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának,
Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar
nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése
útján.
A pályázati kiírás tárgya: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti
magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és
együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen:
magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között
a) meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
b) a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
c) a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó
közösen megvalósítandó program támogatása;
d) a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása,
a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának
támogatása;
Az igényelhető támogatás összege 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti támogatási összeg.
A pályázat megvalósítási paraméterei
Megvalósítási időszak: 2021. július 1. – 2021. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. július 1.
Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra.
Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a
támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. január 30-ig
szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren
(a továbbiakban: NIR) keresztül.
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Fentiek alapján úgy gondolom, hogy sikeres pályázat esetén tovább erősíthetnénk a kapcsolatunkat a
határon túli testvértelepüléseinken élőkkel.
Kérem a Bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat
A Bizottság … igen … nem … tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és
Külkapcsolati Bizottságának
…/2021. (VII.22.) számú határozata
Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága
megtárgyalta a „testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” tárgyú pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést és támogatja a pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2021. augusztus 2.
Adorján András polgármester

Leányfalu, 2021. július 19.
Adorján András s.k.
polgármester
A törvényességi ellenőrzést elvégeztem.
Leányfalu, 2021. július 19.
dr. Filep Julianna sk.
jegyző

