ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. november 27-ei ülésére

Tárgy: Testvérvárosi találkozóra benyújtandó pályázat
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyergesújfalu 2009-ben ünnepli a várossá avatás huszadik évfordulóját. Az egy hónaposra
tervezett ünnepségsorozaton belül testvérvárosi hétvégét tervezünk, ami a Testvérvárosok
Világnapján, április utolsó vasárnapján fejeződne be.
A program támogatására 2008. december 1-jéig pályázatot nyújtunk be az Európai Bizottság
„Európa a Polgárokért – Testvérvárosi Találkozók” című kiírására, mely az „Európa a
Polgárokért” 2007-2013 programja, annak Aktív Polgárokat Európának elnevezésű 1.
számú alprogramja részeként jelent meg.
A pályázatot közvetlenül Brüsszelbe kell beadni, a pályázatok kiértékelése, kiválasztása is
ott történik.
Mivel a 2009. évet a kreativitás és innováció európai évének jelölték ki – amely különösen az
oktatást és a kultúrát fogja érinteni –, ez a téma elsőbbséget élvez az Európa a Polgárokért
program keretében végrehajtott kezdeményezéseknél.
Prioritások:
1. együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy egyre inkább
egyesülő, demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális
sokszínűség egyszerre egyesít és gazdagít; ezáltal az európai uniós polgári öntudat
fejlesztése;
2. a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása;
3. az állampolgárok körében annak a szemléletnek a megerősítése, hogy részesei az
Európai Uniónak;
4. az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítése, tiszteletben tartva és
népszerűsítve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, egyúttal hozzájárulva a kultúrák közötti
párbeszédhez.
A testvérvárosi napokon - amelynek az „Azonosságok és különbözőségek a múltban – együtt
a jövőben. Középpontban a kulturális innováció” címet javasolom - a két testvérváros
várhatóan 12 és 40 fős delegációja vesz részt, de terveink szerint meghívjuk Muzsla
községet is (mivel ebben az esetben nincs tesvérkapcsolati megállapodás, és ezt két éven
belül nem is tervezzük, az utazási/ellátási költségeikre nem pályázhatunk)
Az utaslistát az előterjesztés elkészültéig nem küldték a testvértelepülések, így változhat a
létszám.
Fentiek alapján a pályázat kiírója az ellátás költségeire 2.570 EURO, a testvérvárosok
útiköltségeire 2.847 EURO támogatás iránti kérelmet fogadhat be. A támogatás a pályázati
kiírás szerint nem fedezheti a projekt összes költségét – az eddigi tapasztalatok tükrében
nem is fedezi, így a testvérvárosi keretből ki kell egészíteni az összeget. (A záró jelentésnek
tartalmaznia kell a társfinanszírozás igazolását.)
A pályázat előfinanszírozást igényel. Ezért fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy
biztosítsa a 2009. évi költségvetésben a megpályázott összeget addig, amíg azt a nyertes
pályázat elszámolása után az önkormányzat megkapja.

A pályázati eredmények legkésőbb 2009. március 1-jéig jelennek meg az Európai Bizottság
honlapján.
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság november 26-ai ülésén tekinti át a tervezetet.
Mellékelem a pályázati anyag magyar nyelvű programját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2008. november 19.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.) Fogadja el a 2009. április 23-26. között rendezendő Testvérvárosi Konferencia és
Kulturális Találkozó Programjának tervezetét a mellékletnek megfelelően.

2.) Támogassa a program megvalósítását 5.417 Euro – jelenlegi árfolyamon számolva –
1.462.000 forint - a 2009. évi költségvetés kamatbevétel előirányzatának terhére
történő biztosításával mindaddig, amíg a nyertes pályázat elszámolása után az
önkormányzat megkapja az összeget az Európai Bizottságtól.

3.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

1. sz. melléklet

Testvérvárosi Konferencia és Kulturális Találkozó Programja
Nyergesújfalu, 2009. április 23-26
/Karlsdorf-Neuthard, Neu Wulmstorf – Németország; Muzsla - Szlovákia/
„ Azonosságok és különbözőségek a múltban – együtt a jövőben.
Középpontban a kulturális innováció”
2009. április 23.
Érkezés a délutáni órákban, szállás elfoglalása, vacsora, ismerkedési est

2009. április 24.
Testvérvárosi Konferencia és Kulturális Találkozó a Nyergesújfalu várossá avatásának 20
éves jubileuma tiszteletére rendezett ünnepi hetek keretében
/Helyszín:
830- 930

Reggeli

930-1000

Testvérvárosi Konferencia és Kulturális Találkozó ünnepélyes
megnyitója

1000

Résztvevő települések bemutatkozása (20-20 percben)

1110

Kérdések és hozzászólások

1230

Ebéd, városnézés

1500

Azonos gyökerekből táplálkozó sokszínűség
Gondolatébresztő előadások a kulturális tradíciókról, közös
gyökereinkről; a Nyergesújfalu népszokásairól készített kiadvány
bemutatása; majd kötetlen beszélgetés: a jelen kulturális kapcsolatai,
civil szervezetek működése, kisebbségek helyzete, testvérkapcsolatok
továbbfejlesztésének lehetőségei a kulturális innováció segítségével.

Meghívottak köre: testvérvárosok vezetői, Nyergesújfalu város és Muzsla község képviselőtestülete, Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata, a város intézményeinek vezetői,
civil szervezetek és önkormányzati munkatársak, kulturális szakemberek, a vendégként
érkező művészeti együttesek.
1800

A beszélgetés eredményének összegzése, várható projektek témája

1900

A hagyományos szőlőművelés megtekintése, vacsora a pincesoron

2009. április 25.
830

Reggeli
Kirándulás Tatára, a Német Nemzetiségi Múzeum megtekintése, majd
Észak-Komáromon keresztül visszautazás

1300

Ebéd, pihenés a szálláshelyen

1600

Kulturális Találkozó
- a négy település művészeti csoportjainak részvételével
- a települések mindennapjaiból készült fotókiállítás megnyitója

1900

Vacsora

1900

Bál

2009. április 26.
830-930

Reggeli

1000 – 1300

Work shop – Téma: az Európai Unió értékeinek, jövőjének
megvitatása; a helyi szinten érzékelhető előnyök az elmúlt napok
tapasztalatainak tükrében is; projektjavaslatok a jövőre nézve.
Közös képzőművészeti alkotás létrehozása.

1300

Ebéd

Hazautazás időpontjától függően a szentendrei skanzen megtekintése.

Kiegészítő programok:
¾
¾
¾
¾

Kézműves foglalkozások
Kiállítások: közös fotókiállítás és a Kernstok Károly vezette nyergesi Szabadiskola
Kézműves vásár
Családlátogatások
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