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A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázatot hirdetett meg Kárpátaljai szolidaritási program címmel. 
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló 
kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a 
rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében. 
A pályázaton önkormányzatok is indulhatnak, s legkevesebb 10 és legfeljebb 40 fő egyszeri, 
a testvér település, önkormányzat meglátogatását célzó határon túli útjához igényelhető 
támogatás. A pályázat beadási határideje: 2018. április 30. 
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 
100%-os mértékű támogatási előleg formájában.  
Az pályázat keretében elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 60.000.- forint/utazó 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.  
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.  
A támogatás elnyerésének feltétele minimum 200 000,- Ft összegű adomány 
összegyűjtésére vagy minimum 200 000,- Ft értékű segítségnyújtásra tett vállalás. Az 
adományra összegyűjtött összeget olyan adományra javasolt fordítani, amely szükséges a 
kárpátaljai partnerintézmény, testvér település, önkormányzat számára. Az utazás 
időtartama legalább 3 nap, legfeljebb 6 nap lehet. 
A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatóhelyettese Czifra Zsuzsanna közreműködésével, 
kárpátaljai testvértelepülésünk – Nagydobrony – meglátogatására a szervezési 
előkészületeket megkezdtük, Popka János polgármester úrral és Katkó László igazgató úrral 
(Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon) felvettük a kapcsolatot. 
A tervezett időpont: 2018. július 6-7-8-9. 
A tervezett résztvevők: első sorban a biatorbágyi oktatási-nevelési intézmények 
pedagógusai, valamint szabad helyek függvényében egyéb intézményeink dolgozói. (40 fő) 
A támogatás elnyerésének feltételéül szabott 200 ezer forintnyi adomány összegyűjtését az 
utazó delegáció tagjai vállalnák. (10.000,- Ft/fő összegben) 
Sikeres pályázat esetén az utazás és tartózkodás költségeit az elnyerhető összeg fedezné, 
így a város költségvetését az utazás és ott tartózkodás nem terhelné. Habár a pályázat 
önrész biztosítását nem írja elő, mindemellett javaslom, hogy a város költségvetésének 
testvértelepülési kapcsolatok ápolására rendelt keretéből a résztvevők által összegyűjtött 
összeg nagyságrendjéhez igazodóan – azaz 400.000,- Ft - támogatással az önkormányzat is 
járuljon hozzá a szolidaritási program sikeres lebonyolításához. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való indulást e feltételekkel 
támogassa. 
Biatorbágy, 2018. március 14. 

Varga László s.k. 

Alpolgármester 



 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

…/2018. (III. 29.) határozata 
A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a Határtalanul 
Kárpátaljai Szolidaritási Programra, 

2. a támogatás elnyerésének feltétele minimum 200 000,- Ft összegű adomány 
összegyűjtésére vagy minimum 200 000,- Ft értékű segítségnyújtásra tett vállalás, 

3. 400.000 forint támogatással hozzájárul a szolidaritási program sikeres 
lebonyolításához. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 

 


