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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 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, amelyet szintén megpályázott és elnyert városunk. 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 2017. évi tevékenysége alapján 
az idei évi pályázati felhívásra is nyújtson be pályázati dokumentációt. 
 
A pályázat leadási határideje: 2018. március 30. 10:00 óra.  
 
Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2018. március 1. 
 

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

…../2018. (III. 29.) 
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: 2018. március 30. 
Végrehajtásért felelős: polgármester 

 



Humanitárius Település Cím 

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége magyarországi települések (önkormányzatok) 

részére „Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot hirdet. 

A pályázat fő célja: 

A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában 

aktívan részvevő közösségek elismerése. 

A pályázók köre: 

A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, 

város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész. 

A „Humanitárius település” cím elnyerésének feltételei: 

 a település(rész) lakossága aktívan vesz részt a Magyar Vöröskereszt/Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt tevékenységében, 

 a településen élő – 18-65 év közötti lakosság részére folyamatosan, évente legalább 

két alkalommal szerveznek véradást, 

 működik vöröskeresztes szervezet (alapszervezet), 

 működik vöröskeresztes ifjúsági szervezet (ahol a lakosság létszáma meghaladja az 

1.000 főt), 

 önkéntesek segítik a Vöröskereszt szervezetek munkáját, 

 a településen jogosulatlanul nem használják a Vöröskereszt emblémáját, 

 a településen működő intézmények rendelkeznek kiképzett elsősegélynyújtó 

felelőssel, 

 az önkormányzat bevonja, tájékoztatja a lakosságot az őket érintő 

döntésekbe/döntésekről. 

A „Humanitárius település” cím elnyerésénél előnyben részesül az a pályázó, ahol: 

 a település rendelkezik egészségtervvel 

 a településen (önállóan vagy társulási formában) működik minden olyan szociális, 

gyermekjóléti, – védelmi szolgáltatás/intézmény, amelyet a 1993. évi III. törvény és 

1997. évi XXXI. törvény előír 

Működő vöröskeresztes szervezet azt jelenti, hogy éves terv alapján, legalább és 

bizonyíthatóan 5 alkalommal, a vöröskeresztes tagok min. 70 %-ának részvételével olyan 

akciókat, programokat szerveznek a közösség bevonásával, amit a közösség igényel – pl. 

szociális, egészségnevelési rendezvények, akciók, programok, véradások, elsősegélynyújtó 

bemutatók szervezése stb. 

A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén – évenként 

meghosszabbítható. 

A cím elnyerése emléklap átadásával jár. 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. 

A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat 

benyújtásával – megerősíteni, különben a cím viselésére jogosulatlanná válnak. 

A cím elnyerésével pénzjutalom nem jár. 

A címnek való megfelelés ellenőrizhető. Nem megfelelőség esetén a cím visszavonható. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 30. 10.00 óra 

Pályázatok benyújtásának módja és helye: 

Pályázni  kizárólag a kiadott pályázati űrlapon lehet. A pályázatokat 1 példányban és 

elektronikusan (e-mail: gyorgyi.polacsek@voroskereszt.hu) szükséges megküldeni, illetve 

postán/személyesen behozni az alábbi címre: 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság 

1051 Budapest, Arany János u. 31. 

További információk kérhetők a Magyar Vöröskereszt megyei és területi szervezeteitől. 

Vita esetén, a papír alapon benyújtott pályázati anyag tekinthető hitelesnek. 

A pályázati adatlap innen letölthető: 

Pályázati adatlap (56.50 KB) 
 

http://voroskereszt.hu/?media_dl=14695
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Pályázat sorszáma:        
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A Magyar Vöröskereszt „Humanitárius település” cím elnyeréséhez  

2017. évi tevékenység alapján 
 

 
 
1. PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI  
 
1.1. A pályázó település megnevezése: 
 
1.2. A pályázó képviseletében eljáró 

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

 
1.3. A település honlapjának címe: 
 
1.4. A pályázatért felelős (kapcsolattartó) 
 neve: 
 telefonszáma: 
 e-mail címe: 
 
 
2. ADATOK A TELEPÜLÉSRŐL 
 
2.1.      A település lakóinak száma (tárgyév január 1.): 
  ebből 
  6 év alatti lakosok száma: 
  65 év feletti lakosok száma 
 
2.2.      A település rendelkezik-e egészségtervvel?   igen  nem 
  amennyiben igen 
  elkészítésének éve: 
 
2.3.      A településen működő intézmények, szolgáltatások megnevezése: 
  oktatási, kulturális: 
  egészségügyi: 
  szociális, gyermekjóléti (gyermekvédelmi): 
 
 
 
2.4.      Az önkormányzat által 2017. évben szervezett lakossági gyűlések, találkozók: 
típusa alkalmak száma témája/témái résztvevők száma  
falugyűlés    
(városi) fórum    
közmeghallgatás    
egyéb, éspedig: 
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2.5.     A településen működő intézmények rendelkeznek elsősegélynyújtó felelőssel: 

     igen  részben nem 
 
2.6.    Mely intézmények, kik használnak vörös kereszt emblémát a településen?  
 
 
 
3. A MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZERVEZETTSÉGI ADATAI A TELEPÜLÉSEN 
 
3.1.    Működik-e vöröskeresztes szervezet a településen:   igen  nem 

 
3.2.    Szervezeti egység(ek) létszáma (vöröskeresztes tagok): ………. fő 
 
3.3.      Működik-e ifjúsági vöröskeresztes szervezet a településen:  igen  nem 
   alapszervezet  bázisiskola  bázisóvoda 
   
3.4.      A szervezeti egység(ek)létszáma(vöröskeresztes tagok): 
   alapszervezet: ……. fő       bázisiskola: ……. fő       bázisóvoda:  ……. fő        
 
3.5.     Segítik-e önkéntesek a települési Vöröskereszt szervezet/egység munkáját?      

          igen                 nem 
  amennyiben igen 
   rendszeresen hány fő?  ……. fő        
   alkalmanként hány fő?  ……. fő        
 
3.6.     Segítik-e önkéntesek a települési Ifjúsági Vöröskereszt szervezet/egység munkáját?      
           igen        nem 
  amennyiben igen 
   rendszeresen hány fő? ……. fő        
   alkalmanként hány fő? ……. fő        
 
3.7. A településen szerveznek-e véradást?   igen  nem 
 amennyiben igen, évente hány alkalommal?            ……… alkalommal 
 egy-egy alkalommal átlagosan hány fő ad vért? …..…. fő        
 
3.8. A település lakói másik településen adnak vért?  igen  nem 
 amennyiben igen, évente hány alkalommal?  ……. alkalommal. 
 egy-egy alkalommal átlagosan hány fő ad vért a pályázó településről? ……. fő        
  
3.9. Hány fő ad vért a település lakói közül évente legalább 2 alkalommal?      ……. fő        
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4. A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ (2017.) ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉS/ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYAR 
VÖRÖSKERESZT KAPCSOLATÁRA (max. 3 oldal)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 ______________________________ _______________________________ 
 pályázó képviseletében  pályázatért felelős személy aláírása 
 eljáró személy aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Címüket megerősítő pályázóknak az előző 5 év tevékenységeinek bemutatása szükséges  
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6. A MAGYAR VÖRÖSKERESZT …………………………………… TERÜLETI 
SZERVEZETÉNEK TÁMOGATÓ  NYILATKOZATA 

 
Alulírott ………………………….. mint illetékes területi vezető igazolom, hogy  
…………………….. 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. 
   
  …………………………..Megyei Szervezet                          
  megyei igazgató                                                    
  
 
 
 
 
 
 

8. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI 
 

1. A Magyar Vöröskereszt településen működő szervezetének éves beszámolója (2017. 
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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