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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Bethlen Gábor Alap által, a testvér-települési programok és együttműködések 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot írt ki „testvér-települési programok és 
együttműködések támogatására” címmel. Ezen a pályázaton Önkormányzatunk az 
elmúlt öt évben rendszeresen támogatási kérelmet nyújtott be a „Magyarnak lenni 
szülőföldemen” című konferencia programjának megvalósítására, két ízben 
sikeresen. Annak érdekében, hogy külső forrásból is finanszírozzuk a program 
költségeit, az idén is pályázati dokumentáció került benyújtásra új célok, 
programelemek kidolgozásával 2020. január 15-ei határidőre. Az eddigi, alapvetően 
közoktatási-, nevelési szakemberek találkozója, tapasztalatainak cseréjére épülő 
programokkal szemben az idén a testvérvárosok ifjúsági szakembereinek, ifjúsági 
közösségeinek és közművelődési intézményeinek kívánunk megszervezni egy 
hasonlóan sikeres sorozatot, mint az előző volt. 
A pályázaton önrészre nincs szükség, a kérelmet a maximális 2.000.000 Ft összegre 
nyújtottuk be. 
 
Kérem a bizottságot és a képviselő-testület tagjait, hogy utólagosan támogassa a 
pályázat benyújtását. 

  
Biatorbágy, 2020. január 20. 
                                                                                        Tarjáni István s.k. 
                                                                                           polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2020. (I. 30.) határozata 
 
A Bethlen Gábor Alap által, a testvér-települési programok és együttműködések 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bethlen 
Gábor Alap által, a testvér-települési programok és együttműködések támogatására 
kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Elfogadja és támogatja, Biatorbágy Város Önkormányzatának részvételét a 
fenti pályázaton. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. 02. 03. 
Végrehajtásért felelős: polgármester 
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