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a Képviselő-testület részére 

It v:; o . számú előterjesztés 

az Európa a Polgárokért Program Testvérváros Alprogramján történő részvételről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tavaly sikeresen pályázott az Európa 
a Polgárokért Program Testvérváros Alprogram (a továbbiakban: Alprogram). 
A program keretében 2016. augusztus 8-14. között öt testvérvárosból 50 iskolás és 1-1 felnőtt 
kísérő érkezett a balatonlellei nyári táborba. A résztvevő testvérvárosok Balánbánya, 
Párkány, Jaroslaw, Letovice és Vinkovci. A táborban pályázaton kívül a görögországi 
Litóchoroból is érkeztek diákok. Az Európai Unió 7 500 euróval támogatta a projektet. 
Az üdültetés szervezője és lebonyolítója a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft., valamint a CIKK Egyesület volt. 
A táborban résztvevő gyerekek egy-egy fontos, megoldásra váró problémát hoztak a 
városukból, amelyre együtt kerestek megoldást az egy hét alatt. A szakmai program mellett 
természetesen szabadidős tevékenységekre is maradt idő, például kirándulásra vagy 
strandolásra. A tábor programjai illeszkedtek az Alprogram célkitűzéseihez. 
A tábor sikerét nemcsak az mutatja, hogy a gyerekekjól érezték magukat, hanem az is, hogy a 
Tempus Közalapítvány, amely az Európa a Polgárokért Program magyarországi koordinátora, 
felkérte az Önkormányzatot, hogy egy nyílt nap keretében mutassa be a projektet az 
érdeklőd öknek. 
A projekt sikerességét látva az Önkormányzat idén is szeretne pályázni a balatonlellei tábor 
megrendezésére. 

Az Alprogramcélja, hogy helyi és uniós szinten ösztönözze a polgárokat az uniós politikai 
menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára. A Program törekszik a polgárok körében az 
uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására, lehetőséget teremt az 
uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre. 

A pályázat benyújtási határideje 2017. március l. 
Elnyerhető támogatás összege: maximum 25 ezer euró (legalább 175 fő meghívása esetén, 
ebbe a magyar meghívottak nem számítanak bele) 
Minimálisan meghívandó testvérvárosok száma: 2 
A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie (meghívott résztvevőknek a 
támogatható partnerek által delegált nemzetközi résztvevők számítanak) 
A projekt maximális időtartama: 21 nap 

Az idei, 2017. évi projekt célja is a balatonlellei tábor megrendezése testvérvárosokból érkező 
és magyar diákok számára. 
A tábor 2017. július 30-augusztus 5 között kerül megrendezésre. 
Meghívott résztvevők: Balánbánya, Párkány, Jaroslaw, Letovice, Vinkovci, Litóchoro és 
Kőbánya 

Szakmai program: az első három napban a gyerekek egy-egy fontos, megoldásra váró 
problémát hoznak a városukból, amelyre együtt keresnek megoldást, a hét második felében 
EU-s társasjátékot készítenek, amelynek a szabályait együtt találják ki, illeszkedve az 



Alprogram célkitűzéseihez. Szabadidős programok: kirándulás Tihanyba, karaoke, strandolás. 
A zárónapon Párkányból érkező néptáncegyüttes színesíti a programot. 

Az idei évben a maximálisan elnyerhető támogatásra, 25 ezer euróra pályázik az 
Önkormányzat, amely összeg 30%-a eszközvásárlásra fordítható. 

II. Hatásvizsgálat 

A balatonlellei tábort több éve sikeresen rendezi a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. a CIKK Egyesülettel közösen. A projekt lehetőséget biztosít a 
testvérvárosokban élő fiataloknak a találkozásra, egymás kultúrájának, városainak 
megismerésére; egymástól tanulásra pl. helyi ifjúsági munka, ifjúsági részvétel helyi 
ügyekben, városi diákönkormányzat működése, középiskolai osztályközösségi program. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pályázat utófinanszírozású, ezért nyertes pályázat esetén 25 ezer euró betervezése 
szükséges a 2017. évi költségvetésbe. Támogatás csak a testvérvárosokból érkező meghívott 
vendégekre hívható le, ezért a magyar diákok táboroztatásának költségeire 800 OOO Ft 
biztosítása szükséges. 
A pályázatot a kiváló referenciákkal rendelkező, szlovák székhelyű VF Project&Marketing 
s.r.o. készíti el l OOO euróért. 
A fenti költségekre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. melléklet 8. során az előre nem tervezett feladatok 
tartaléka biztosít fedezetet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. február" 4', 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

. :'"'\ 
Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

(.7 

.~~ 
Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12017. (II. 23.) határozata 
az Európa a Polgárokért Program Testvérváros Alprogramján történő részvételről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Európa a Polgárokért Programjának keretében pályázat kerüljön benyújtásra a 
Testvérváros Alprogramra. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén vállalja a 
800 OOO Ft összegű saját forrás biztosítását, valamint 25 ezer euró előfinanszírozását A 
pályázat keretében testvérvárosokban élő és kőbányai tanulók részére valósul meg nyári tábor 
Balatonlellén. 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Európa a Polgárokért Program Testvérváros 
Alprogramra benyújtandó pályázat összeállításával és benyújtásával a VF Project&Marketing 
s.r.o. kerüljön megbízásra, l OOO euró megbízási díjért. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti pályázat és 
mellékletei aláírására, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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