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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Humanitarius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívás 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2016 (II. 25) számú 
határozatával döntött arról, hogy 2015. évi tevékenysége alapján indul a 
humanitarius települési cím elnyeréséért a Magyar Vöröskereszt által kiírt 
pályázaton. Az önkormányzat a pályázati dokumentumot benyújtotta és elnyerte az 
első évben adható emléklapot. A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek 
teljesítése esetén – évenként meghosszabbítható. A cím megtartása (második 
alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre. Harmadik évben (folyamatosan) az 
elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze 
a „Humanitárius település” jelzést. 
 
Javaslom, hogy a fentiek alapján az önkormányzat a 2016. évi tevékenysége alapján 
az idei évi pályázati felhívásra is nyújtson be pályázati dokumentációt. 
 
A pályázat leadási határideje: 2017. március 30. 10:00 óra.  
 
Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2017. január 11. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2017. (I. 26.) 
határozata 

 
A Humanitarius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívás 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
humanitarius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívásról szóló 
előterjesztést. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat elkészítésére és a Magyar Vöröskereszt felé való benyújtására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 
Végrehajtásért felelős: polgármester 

 







Pályázat sorszáma:        
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A Magyar Vöröskereszt „Humanitárius település” cím elnyeréséhez  

(2016. évi tevékenység alapján) 
 

 
1. PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI  
 
A pályázó település megnevezése: 
 
A pályázó képviseletében eljáró (polgármester) 

személy neve: 
pontos címe: 
telefonszáma: 
e-mail címe: 

 
A település honlapjának címe: 
 
 
A pályázatért felelős (kapcsolattartó) 
 neve: 
 telefonszáma: 
 e-mail címe: 
 
 
2. ADATOK A TELEPÜLÉSRŐL 
 
A település lakóinak száma (tárgyév január 1.): 
  ebből 
  6 év alatti lakosok száma: 
  65 év feletti lakosok száma 
 
A település rendelkezik-e egészségtervvel?   igen  nem 
  amennyiben igen 
  elkészítésének éve: 
 
A településen működő intézmények, szolgáltatások megnevezése: 
  oktatási, kulturális: 
  egészségügyi: 
  szociális, gyermekjóléti (gyermekvédelmi): 
 
Az önkormányzat hány alkalommal tartott az elmúlt évben lakossági fórumot? 
  témái: 
  hány fő vett részt rajta? 
 
A településen működő intézmények, üzemek, szolgáltatások rendelkeznek-e képzett 
elsősegélynyújtó felelőssel:     igen  részben nem 
 
Mely intézmények, kik használnak vörös kereszt emblémát a településen? 



 
3. A MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZERVEZETTSÉGI ADATAI A TELEPÜLÉSEN 
 
Működik-e vöröskeresztes szervezet a településen:  igen  nem 
  a szervezeti egység(ek) létszáma (vöröskeresztes tagok): …………… 
 
Működik-e ifjúsági vöröskeresztes szervezet a településen:  igen  nem 
   alapszervezet  bázisiskola  bázisóvoda                       
   
a szervezeti egység(ek) létszáma (vöröskeresztes tagok): 
   alapszervezet: ……….   bázisiskola: ………..  bázisóvoda:   ………..           
 
Segítik-e önkéntesek a települési Vöröskereszt szervezet/egység munkáját?     igen        nem 
  amennyiben igen 
   rendszeresen hány fő? …………….. 
   alkalmanként hány fő? …………….. 
 
Segítik-e önkéntesek a települési Ifjúsági Vöröskereszt szervezet/egység munkáját?      
                  igen        nem 
  amennyiben igen 
   rendszeresen hány fő? …………….. 
   alkalmanként hány fő? …………….. 
 
A településen szerveznek-e véradást?       igen    nem 
 amennyiben igen, évente hány alkalommal?  ………………….. 
 egy-egy alkalommal átlagosan hány fő ad vért? ………………….. 
 
A település lakói másik helységben adnak vért?  igen    nem 
 amennyiben igen, évente hány alkalommal?    ……………….. 
 egy-egy alkalommal átlagosan hány fő ad vért a pályázó településről?  ……….. 
 
Hány fő ad vért a település lakói közül évente legalább 2 alkalommal? ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. A PÁLYÁZÓ 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A TELEPÜLÉS/ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYAR 
VÖRÖSKERESZT KAPCSOLATÁRA (pályázónak /önkormányzatnak/ szükséges 
kitöltenie) (max. 3 oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA ÉS A PÁLYÁZAT HITELESÍTÉSE 
 
Alulírott pályázó 

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valósak  
b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt képviselője a pályázatban leírt 

adatokról személyesen is meggyőződjön 
c) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Magyar 

Vöröskereszt nyilvántartásában szerepeltesse és azon belül a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kezelje, 

d) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra 
hozhatók,  

 
 
 
Kelt: 
 
 

ph. 
 ______________________________ _______________________________ 
 pályázó képviseletében  pályázatért felelős személy aláírása 
 eljáró személy aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. A MAGYAR  VÖRÖSKERESZT ……………TERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
TÁMOGATÓ NYILATKOZATA 

 
Alulírott  …………………………., mint illetékes területi vezető igazolom, hogy a 
…………………………. település a pályázati kiírásnak megfelel, ismerem a településen 
működő Vöröskereszt Szervezet tevékenységét. Támogatom a „Humanitárius település” cím 
odaítélését. 
 
Dátum: 
                                                                   ph. 
 
  MVK ………………Területi Szervezet 
                    területi vezető  
 
 

7. A MAGYAR  VÖRÖSKERESZT ……………… MEGYEI SZERVEZETÉNEK 
TÁMOGATÓ NYILATKOZATA 

 
Alulírott ……………………….. , mint illetékes megyei igazgató igazolom, hogy a 
…………………………. település a pályázati kiírásnak megfelel, ismerem a településen 
működő Vöröskereszt Szervezet tevékenységét. Támogatom a „Humanitárius település” cím 
odaítélését. 
 
Dátum: 
                                                                    ph. 
   
  MVK  ………………… Megyei Szervezet                          
  megyei igazgató                                                    
 

8. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI 
 

1. A Magyar Vöröskereszt településen működő szervezetének éves beszámolója (2016. 
évi tevékenységéről). 

2. A Magyar Vöröskereszt területi és megyei szervezetének támogató nyilatkozata (6. 
pont). 

 
 

9. A PÁLYÁZAT JAVASOLT MELLÉKLETEI 
 
Minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó úgy ítél meg, hogy az segít a 
„Humanitárius település” cím elnyerésében. 
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