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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló a nemzetközi pályázatokról 
 
Érintett Bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Humánpolitikai Bizottság 
  
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Az alábbi beszámoló a 2014 júniusától az előterjesztés időpontjáig saját és konzorciumi 
partnerként benyújtott nemzetközi pályázatokról és megvalósítási szakaszban lévő/megvalósult 
nemzetközi projektekről ad összefoglaló áttekintést. 
 
SAJÁT PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTEK 
 

1) IV. Kistarcsai Böllérfesztivál (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Kistarcsa Város Önkormányzata 
Projekt összköltsége: 25 000 EUR 
Pályázat benyújtása: 2014.06.04. 
Támogatás intenzitása: 100 % 
Támogatói okirat kelte: 2014.08.04. 
Támogatás felhasználásának célja: 2015. január 31-én megrendezett Böllérfesztivál 
megszervezése, testvér-települési programok és együttműködések bővítése 
Támogatás felhasználásra került: a testvérvárosi partnerek szállására, ellátására, 
disszeminációra, szakértői díjakra és egyéb költségekre. 
A projekt hozadéka: Saját koordinációjú projekt – beruházásra/tárgyi eszközök 
beszerzésére sikerült fordítani csaknem 900 ezer forintot (6 db teraszfűtő hőgomba, 2 db 
gázüzemű főzőzsámoly, LCD projektor, állványos vetítő vászon, nemzeti színű zászlók 
Kistarcsa felirattal, stb.). 
 
A Projekt 2015. február 7-én lezárásra került, az Önkormányzatot nem terheli 
fenntartási kötelezettség. 

 
 

2)  IV. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Kistarcsa Város Önkormányzata 
Igényelt támogatás összege: 25 000 EUR 
Benyújtás időpontja: 2015.03.02. 

 



Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatói okirat kelte: 2015.06.19 
Támogatás felhasználásának célja: 2015. augusztus 20. között megtartandó IV. 
Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál, testvér-települési programok és együttműködések 
bővítése, új testvér-települési kapcsolatok kiépítése 
Támogatás felhasználásra kerül: a meghívott testvérvárosi partnerek és résztvevők 
szállására, ellátására, tolmácsolási szolgáltatásokra és egyéb költségekre. 
A projekt hozadéka: A saját koordinációjú projektek előnye, hogy a teljes támogatási 
összeggel az Önkormányzat rendelkezik. A projekt egyik hozadéka, hogy több mint 3,6 
millió forintot tárgyi eszközök beszerzésére sikerült fordítani (mobil pultok, ponyvák, 
faház, Kalocsa szekrény, zászlók, stb.). 
 
A projekt 2015. augusztus 21-én kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli 
majd fenntartási kötelezettség. 
 

 
TOVÁBBI PÁLYÁZATI TERVEINK 

 
1) XXI. Kistarcsai Napok (Európa a polgárokért) 

 
Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Kistarcsa Város Önkormányzata 
Igényelendő támogatás összege: 25 000 EUR 
Benyújtás időpontja: 2015. 09. 01. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatás felhasználásának célja: 2016. május 20-22. között megtartandó XXI. 
Kistarcsai Napok, testvér-települési programok és együttműködések bővítése 
 

2) Böllér fesztivál (Visegrádi Alap) 

Közreműködő Szervezet: International Visegrad Fund 
Főpályázó/koordinátor: Kistarcsa Város Önkormányzata 
Igényelendő támogatás összege: 6 000 EUR 
Benyújtás időpontja: 2015.09.01. 
Támogatás intenzitása: 80 % (a 20% önrészt egy korábban a Bethlen Gábor Alapnál 
elnyert támogatásból fedezzük) 
Támogatás felhasználásának célja: 2016. február 6-án megrendezendő Böllérfesztivál 
megszervezése, testvér-települési programok és együttműködések bővítése 

 
 
KONZORCIUMI PARTNERI PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTEK 
 

1) IDEA-C (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Comune di Geraci Siculo (Szicília, Olaszország) 
Igényelt támogatás összege: 122 500 EUR 
Benyújtás időpontja: 2014.06.04. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatói okirat kelte: 2014.08.04. 
Kistarcsa Város Önkormányzatára eső rész: 10 680 EUR 
Támogatás felhasználásának célja: 2015. május 21-23. között megtartott XXI. 
Kistarcsai Napok, testvér-települési programok és együttműködések bővítése 
Támogatás felhasználásra került: 2015. május 22-én megtartott konferencia során - 
külföldi partnerek szállására, ellátására; tolmácsolási szolgáltatásokra és egyéb 
költségekre. 



A projekt hozadéka: Lehetőség nyílt az Önkormányzat számára a tapasztalatcserére a 
testvér-települési programok és együttműködések témában: bővítette módszertani 
eszköztárunkat a témák feldolgozását illetően, valamint hasznos ötleteket, tippeket adott a 
projektek logisztikai feladatainak ellátásáról, melyeket később saját projektjeink 
megvalósítása során alkalmazhatunk. 
Projekttalálkozók:  

• 2014. november 14-15. Geraci Siculo (Szicília, Olaszország)  

• 2015. május 21-23. Kistarcsa  

• 2015. július 16-18. Bréma (Németország) 

• 2016. február 12-14. Krakkó (Lengyelország) 

A projekt 2016. augusztus 31-én kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli 
majd fenntartási kötelezettség. 
 
 
2) Bridging Generations (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Drezda, Németország) 
Igényelt támogatás összege: 97 750 EUR 
Benyújtás időpontja: 2014.06.04. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatói okirat kelte: 2014.08.04. 
Kistarcsa Város Önkormányzatára eső rész: 6 170 EUR 
Támogatás felhasználásának célja: A háttérkutató munkára és a dokumentumfilm 
készítésére 1 800 euró támogatást biztosít a koordinátor, valamint teljes körűen megtéríti 
az Önkormányzat munkatársainak a projekttalálkozókra való kiutazásának a költségeit. 
A projekt hozadéka: Az Önkormányzat a projekttevékenységek során a kistarcsai 
internáló táborról rövid dokumentumfilmet készít, valamint interjú sorozat a táborban 
fogvatartottként megfordult emberekkel. A filmeknek a történelmi események 
feldolgozása mellett oktató céljuk is lesz, angol felirattal lesznek ellátva és tábor 
népszerűsítése érdekében is fel tudja majd az Önkormányzat használni őket. 
Projekttalálkozók:  

• 2015. február 14-16. Drezda (Németország) 

• 2015. május 26-29. Oleśnica és Wrocław (Lengyelország) 

• 2015. október 28-31 Szaloniki (Görögország) 

• 2016. február 14-16. Drezda (Németország) 

 
A projekt 2016. április 30-án kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli majd 
fenntartási kötelezettség. 
 
 
3) DOCPIE (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Društvo za razvoj podeželja LAZ (Szlovénia) 
Igényelt támogatás összege: 150 000 EUR 
Benyújtás időpontja: 2014.09.01. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatói okirat kelte: 2014.11.24. 
Kistarcsa Város Önkormányzatára eső rész: 3 531 EUR 
Támogatás felhasználásra került: a kistarcsai előkészítő látogatás alkalmával – külföldi 
résztvevők szállására, ellátására, kérdőíves közvélemény kutatás elkészítésére és egyéb 
költségekre.  



A projekt hozadéka: Az Önkormányzat egy 13 országot átfogó önkormányzatok, civil 
szervezetek, és oktatási intézményekből álló nemzetközi hálózatba került. A hálózat célja 
új pénzügyi források generálása közös és individuális projektek megvalósításához, 
testvér-települési programok és együttműködések bővítésére. 
Projekttalálkozók:  

• 2015. február 6. Kistarcsa (előkészítő találkozó) 

• 2015. május 9 Drezda (Németország) 

• 2015. június 30. – július 1. Serres (Görögország) 

• 2015. szeptember 24. Ljubljana (Szlovénia) 

• 2015. október 8-9. Brescia (Olaszország) 

 
A projekt 2015. november 30-án kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli 
majd fenntartási kötelezettség. 
 

 
4) Torjai Falunapok és Nemzetközi Gasztronómiai Verseny (Európa a polgárokért) 

Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Főpályázó/koordinátor: Torjai 1307 Bálványos Egyesület és Torja Község 
Önkormányzata 
Igényelt támogatás összege: 25 000 EUR 
Benyújtás időpontja: 2014.06.04. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatói okirat kelte: 2014.08.04. 
Támogatás felhasználásának célja: Torjai Falunapok és Nemzetközi Gasztronómiai 
Verseny, testvér-települési programok és együttműködések bővítése 
A projekt hozadéka: Az Önkormányzatnak partnerként nincs saját része az 
összköltségvetésből, de kb. 20 résztvevőnek a torjaiak teljes körűen állják a szállás- és 
étkeztetési költségeit. A torjaiakkal szoros testvérvárosi kapcsolatot ápol az 
Önkormányzat, ezen a rendezvényükön való részvétel is ezt az együttműködést öregbíti. 
 
A projekt 2015. szeptember 30-án kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli 
majd fenntartási kötelezettség. 
 

 
5) RESOURCE (Visegrádi Alap) 

Közreműködő Szervezet: International Visegrad Fund 

Főpályázó/koordinátor: Institute for Regional Development (Práha, Csehország) 
Igényelt támogatás összege: 62 992EUR 
Benyújtás időpontja: 2014.09.22. 
Támogatás intenzitása: 90 % 
Támogatói okirat kelte: 2014.11.18. 
Kistarcsa Város Önkormányzatára eső rész: 7 386 EUR 
Támogatás felhasználásának célja: új pályázati és projekt partner kapcsolatok 
kiépítése 
Támogatás felhasználásra került: a kistarcsai találkozó alkalmával – külföldi partnerek 
szállására, ellátására, disszeminációra, szakértői díjakra és egyéb költségekre. 
A projekt hozadéka: A projekt megvalósítása során az Önkormányzat sokat tanul és sok 
hasznos tanácsot kap a konzorciális partnerektől, főleg a Visegrádi Alap pályázati 
konstrukcióinak keretében megvalósítható projekt témákról. Az újonnan szerzett tudását 
az Önkormányzat már kamatoztatta is, hiszen segítségével és közreműködésével egy 
újabb sikeres pályázat került benyújtásra a Visegrádi Alaphoz. Ezúttal, az Oleśnica-i 
folklórfesztivál valósulhat meg nem visszatérítendő támogatásból 2015. augusztus 28-30 



között, amelyen a Pannónia Néptáncegyüttes képviselheti Kistarcsát. Az együttes úti- és 
szállásköltségét, valamint teljes ellátását a fesztivál alatt támogatásból fedezik a 
szervezők. 
Projekttalálkozók:  

• 2015. január 10-14. Prága (Csehország) 

• 2015. március 13-17. Besztercebánya (Szlovákia) 

• 2015. június 5-9. Kistarcsa 

• 2015. augusztus 30-szeptember 3. Varsó (Lengyelország) 

• 2015. december 1-3. Ungvár (Ukrajna) 

A projekt 2015. december 30-án kerül lezárásra, az Önkormányzatot nem terheli 
majd fenntartási kötelezettség. 

 
 
BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS 

 
Az Önkormányzat megbízásából belső pénzügyi ellenőrzés és jelentés készült arról, hogy a több 
forrásból megvalósult rendezvényekre kapott támogatások elszámolása, a források felhasználása 
takarékosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés megfelelőnek 
találta a vizsgált területet és folyamatokat, de a következő javaslatokat tette: 

1. Az angol nyelvű támogatói határozatok hiteles magyar fordítását az Önkormányzat 
készítse el. 

2. Az IDEA-C projekt pénzügyi támogatásáról az Önkormányzat készítsen projekt pénzügyi 
összesítőt.  

 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben aktuális nemzetközi 
pályázatokról/projektekről szóló átfogó tájékoztatót elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a nemzetközi együttműködés keretein belül létrejött partnerségi 
megállapodásokat jóváhagyja. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Kistarcsa, 2015. augusztus 19. 
 
 
 Solymosi Sándor 
   polgármester 


