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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Még a 2012-es év végén lehetőségünk nyílt egy olyan közvetlen brüsszeli 
finanszírozású Európai Uniós pályázaton való indulásra, melyből a testvérvárosi 
kapcsolatok erősítését, illetve új kapcsolatok kialakítását lehet finanszírozni.  

Mivel nagyajtai vendégeinket az idei Falunapok keretében szeretnénk 
vendégül látni, ez a támogatás nagyon jó lehetőséget biztosíthat az ő fogadásukra, 
vendéglátásukra, útiköltségük biztosítására, de a Falunapok programjainak részbeni 
finanszírozására is. 

A pályázat feltételei között azonban az is szerepelt, hogy több országnak kell 
részt vennie a programban és kifejezetten az európai értékek közvetítéséről, 
erősítéséről kell szólnia. Ezért külföldi konzulátusokon keresztül kerestünk olyan 
településeket, melyekkel - jellegüknél, méretüknél fogva - kialakíthatunk egy 
kulturális együttműködést, melyből a későbbiekben akár új testvérfalu kapcsolat is 
kialakulhat.  

Így kerültünk kapcsolatba az olaszországi Colletorto-val és a Makedóniai 
Demir Kapija- val. Mindkét falu mezőgazdasági jellegű, főleg a szőlészet-borászat a 
jellemző, Demir Kapija a turizmusban is érdekelt, vadvízi evezésre, hegymászásra, 
hegyi kerékpározásra nyújtanak remek lehetőséget a falut körülvevő hegyek és a 2 
folyója. Mindkét falu tradicionális, majd ezer éves település, ahol fontos a kultúra, a 
vallás, az ifjúság.  
 
Az EACEA Európa a polgárokért programjának keretében 13.000 euro támogatást 
kérünk egy egyhetes program lebonyolítására, melyen Nagyajtáról 52, Colletortoból 
25, Demir Kapijaból 12 főt látnánk vendégül. A támogatásból biztosítanánk a 
résztvevők útiköltségét, ellátását és a programok költségeit. 
 
A tervezett programok: 
Szeptember 17. kedd: vendégek fogadása 
Szeptember 18-19. szerda-csütörtök: Kirándulás a Balaton-felvidékre, szállás a 

balatongyöröki református házban 
Szeptember 20. péntek: Kirándulás Budapestre, Parlament, Budai vár 
Szeptember 21-22. szombat-vasárnap: Falunapok , Gödöllő Együttes, Nagyajtaiak 

fellépése, Dalárda találkozó, Pörköltfesztivál, hagyományőrző, 
kulturális és sportprogramok 

Szeptember 23. hétfő: hazautazás 
 
Mivel ez a pályázat közvetlen brüsszeli finanszírozású, a támogatás felhasználásáról 
nem kell tételenként elszámolnunk, a támogatási összeg a résztvevők számától és az itt 
tartózkodás idejétől függő sávosan meghatározott összeg. Emiatt számszerűsített 
önerő-mértéket sem lehet meghatározni. A támogatás utófinanszírozott, tehát a 
költségeket az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. A pályázat eredményességéről 
várhatóan júniusban lesz információnk. A pályázat megírásával - két árajánlat 
bekérése után - az Absolvo Consulting Kft-t bíztuk meg.  
 



Sikeres pályázat esetén ez a támogatás nagyon jó lehetőség arra, hogy a nagyajtai 
barátainkról levegyük az útiköltség terhét, hogy az Alsónémedi Falunapok programját 
igazán magas színvonalú műsorokkal tudjuk gazdagítani és természetesen az új 
kapcsolatok kialakítása is sok előnnyel járhat. 
 
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 
 

Határozati javaslat 
…/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az EACEA Európa a polgárokért pályázaton való indulást 13.000 euro 
támogatási összegre a 2013. szeptember 17-23. között tartandó „Európai napok 
Alsónémedin” program megszervezésére és lebonyolítására.  
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a 
támogatási szerződést aláírja, a programhoz kapcsolódó költségeket a tartalék 
terhére előlegként biztosítsa, illetve - akár sikertelen pályázat esetén is - 
tárgyalásokat folytasson Colletorto (Olaszország) és Demir Kapija (Macedónia) 
önkormányzatával kulturális együttműködési lehetőségekről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  pü vezető, műv.ház igazgató 
 
Alsónémedi, 2013. január 30. 
        
 
        Vincze József 
         polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


