
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

támogatási kérelem benyújtására  

a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021” című felhívásra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő:  Polgármester 

       Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

Ózd, 2021. július 22. 

  



A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 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 hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2021. évi 

„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére, Testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatása 2021 címmel alábbiak szerint: 

 

A pályázati kiírás tárgya: 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok 

ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása, így külö-

nösen: magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szer-

bia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között 

 meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése; 

 a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása; 

 a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 

közösen megvalósítandó program támogatása; 

 a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támo-

gatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek 

megvalósításának támogatása; 

 új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése. 

Támogatható kiadások: 

A pályázat keretében a megvalósítási időszakban — azaz 2021. július 1. és 2021. december 31. 

között — keletkezett költségei: a programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, szemé-

lyi kifizetések és azok járulékai számolhatóak el. 

 

A pályázati keretfeltételekről: 

 Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 000 Ft, maximum 

2 000 000 Ft, mely önerőt nem igényel. 

 A támogatást az alapkezelő 100%-os támogatási előlegként, egy összegben nyújtja a nyertes 

pályázók részére 

 

Ózd Város Önkormányzata a szomszédos országok közül a szlovákiai Rimaszombat, valamint a 

romániai Csíkszentsimon testvértelepülései önkormányzatait kérte fel együttműködésre, akik 

jelezték együttműködési szándékukat. 

 

Az együttműködés célja: 

 Közös kulturális műsor 2021. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlé-

kére, 

 Kulturális örökség ápolása, közös ünnepi műsor a 2021. évi Ózdi Adventi Forgatag rendez-

vénysorozaton, 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata a fenti célok megvalósítása érdekében nyújtsa be támogatási kérelmét 

legfeljebb bruttó 2 millió Ft összegű támogatási igénnyel a Testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatása 2021 című pályázatra vonatkozóan. 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (VII.22.) határozata 

támogatási kérelem benyújtásáról  

a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021” című felhívásra 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

Ózd Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be legfeljebb bruttó 2 millió Ft összegű, vissza 

nem térítendő, 100%-os, önerő mentes támogatási igénnyel a Testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatása 2021 című felhívásra. 

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2020. augusztus 2. 


