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ELŐTERJESZTÉS 

- a Közgyűléshez -

„Testvér- Települési Programok és Együttműködések" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati 

program elfogadására 

Az előterjesztést véleményezi : 

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 
- Pénzügyi Bizottság 
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 
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Doka Diana 
az előterjesztés szakmai előkészítéséért 

felelős osztályvezető 

az előterjesztés törvényességi 

ellenőrz~ 
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címzetes főjegyző 
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Faragóné Széles Andrea 
Jegyzői Kabinet vezetője 



Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap „ Testvér

Települési Programok és Együttm űködések" című pályázati kiírására . 

A pályázat célja, Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, 

Magyarországgal való sokoldalú kapcsolata i ápolásának és fejlesztésének előmozdítása , magyar nemzeti 

azonosságtudata mege rős ítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erős ítése útján . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a célt tűzte ki, hogy mindenekelőtt a már meglevő 

testvérvárosi kapcsolatok m i nőség i fej lesztését, újabb együttműködési területek keresését szorgalmazza, 

hogy a leggyakoribb kapcsolattartási területek - kultúra, oktatás, sport - mellett újabb együttműködési, 

elsősorban gazdasági kapcsolatok is kialakuljanak és fejlődjenek . Szatmárnémeti városával évtizedes 

kiemelkedően szoros testvérvárosi kapcsolatot ápolunk. Egymás rendezvényein a városok hivatalos 

delegációin kívül szinte minden esetben részt vesznek civil szervezeteink, együtteseink. Az elmúlt évben 

több közös kiadványt jelentettünk meg. 2018-ban is részt kívánunk venni egymás rendezvényein . 

Szatmárnémetiben immár 17. alkalommal kerül megrendezésre a Partiumi Magyar Napok. A rendezvényen 

bemutatkozik a Nyíregyházi Települési Értéktár és Nyíregyháza épített és szellemi kulturális örökségét 

mutatják be. Nyíregyházát képviselve fellép egy nyíregyházi néptáncegyüttes és közgyűjteményi 

intézményünk pedagógusa i kézm űves foglalkozásokat tartanak. A VI. Tirpák Fesztivál keretében 

Szatmárnémeti Városa is bemutatkozik, könnyűzenei és néptánc együttesek lépnek fel Nyíregyházán. 

Mindkét eseményen bemutatásra kerül városaink turisztikai értékei . 

A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 1.980.000.-Ft, melyből 
- támogatás: bruttó 1.980.000.-Ft, 
- saját erő : 0,-Ft 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában . 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni 
szíveskedjen . 

Nyíregyháza, 2018. január 15. 

Tisztelettel: 
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Doka Diana 

osztályvezető 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.... ./2018. (1.25.) számú 

határozata 

„Testvér- Települési Programok és Együttműködések" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati 
program elfogadásáról 

A Közgyűlés 

l. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXll. törvény, valamint a 
törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (Xll.30.) Korm. rendelet alapján meghirdetett „Testvér
Települési Programok és Együttműködések" tárgyban, kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott bruttó 
1.980.000.-Ft. összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával egy e t é rt. 

Felelős: Doka Diana - Kulturális Osztály 

Határidő: folyamatos 

Nyíregyháza, 2018. január 25. 

A határozatról értesülnek: 

1./ a Közgyűlés tagjai 
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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