ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. január 28-ai ülésére
Tárgy: Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2010. évi programokra,
illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Tisztelt Képviselő-testület!
A testvértelepülési, és egyéb nemzetközi kapcsolatokban érintett önkormányzati
partnerekkel, civil szervezetekkel és intézményekkel történt egyeztetést követően született
2010. évi programokra vonatkozó terveket – és a programokra javasolt támogatások
összegét - az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Nyergesújfalu kerül sorra a testvérvárosi értékelések tekintetében, de idén lehetőség
kínálkozik a karlsdorf-neuthardi iskolákkal ápolt kapcsolat folytatására is (2007-ben a német
fiatalok táboroztak Tatán). A szintén két évvel ezelőtti, hivatalok munkatársai között
megvalósult találkozó szintén megismétlődhet, ezúttal Karlsdorf-Neuthardban. A teniszezők
minden évben vendégül tátják egymást: idén is a „Rot-Weiss” Teniszklub tagjai érkeznek, és
a vöröskeresztes kapcsolat is tovább mélyül 2010-ben.
A Képviselő-testület határozata alapján – tavaly is pályázatot nyújtottunk be az Európai
Bizottság „Európa a Polgárokért – Testvérvárosi Találkozók” című kiírására: rangsorolást
követően, forráshiány miatt elutasították a támogatási igényt. (Gyengeségként a földrajzi
vonatkozást – valószínűleg az érintett nemzetek számát kevesellték - és a tervezett
módszerek megválasztását jelölték meg. A kiírásban előnyként sorolták fel, ha a pályázó
előző évben nem részesült támogatásban.)
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
jóváhagyására.

Nyergesújfalu, 2010. január 19.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó
programokra tett javaslatot.
2.) A programok lebonyolításhoz biztosítson a 2010. évi költségvetésből
forintot.
3.) Utasítsa a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

3.300 ezer

TESTVÉRVÁROSI ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
2010
(JAVASLAT)
I.

KARLSDORF-NEUTHARD

Fogadás Nyergesújfalun
1.

Támogatás javasolt összege

Testvérvárosi értékelés: a képviselő-testület meghívására
hivatalos delegáció fogadása és kiállítás a K-N-i

700 eFt

képzőművészek munkáiból.
Időpont: sörfesztivál ideje alatt, július 9-12.
2.

Hivatalos delegáció meghívása Miskolczi József
polgármester elköszönése és búcsúztatója alkalmából.
Létszám: 4 fő

3.

A „Rot-Weiss” Teniszklub tagjainak viszontlátogatása a
Zoltek SE Tenisz Szakosztályánál, szállás hotelben.

80 eFt

Kiutazás Karlsdorf-Neuthardba
1.

Hivatali munkatársak meghívása (legutóbb 2007-ben járt
nálunk a KN-i hivatal csoportja)

400 eFt

Időpont: május 15. körül
Létszám: 15 fő
2.

A DRK (Vöröskereszt) K-N-i szervezetének meghívására a

50eFt

nálunk hasonló feladatokat ellátó szervezetek képviselőinek
(mentők, tűzoltóság, Vöröskereszt) utazása az utcafesztivál
idején KN-ba.
Időpont: június utolsó hétvégéje
Létszám: 4 fő
3.

Kernstok Károly Általános Iskola csoportjának kiutazása
(a 2007-es tatai táborozás viszonzása)

600 eFt

II. NEU WULMSTORF
Fogadás Nyergesújfalun
1.

Javasolt támogatási összeg

Testvérvárosi értékelés a Crumerum Fesztivál idején,
600 eFt

delegáció fogadása
Időpont: június 4-6
Létszám: 18 fő
2.

Hivatalos delegáció fogadása Miskolczi József polgármester
elköszönése és búcsúztatója alkalmából.
Létszám: 2 fő

3.

Tűzoltó tisztségviselők részvétele a Nyergesújfalun
szervezendő megyei tűzoltónapi ünnepségen.

80 eFt

Időpont: május 23.
Létszám: 4 fő
4.

A gimnázium zenekarát fogadja a Szabolcsi Bence

500 eFt

Zeneiskola.
Nyári szünetben vagy 09.10.-10.23. időszakban négy nap.

Kiutazás Neu Wulmstorf-ba
1.

Hivatalos delegáció kiutazása a Lövészfesztiválra.

100 eFt

EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Fogadás Muzsláról:
1.

Lombhullató bálra a Barátság Kör Egyesület meghívására érkezik a

20 eFt

muzslai nyugdíjasok énekkara.
2.

Kiutazás Muzslára:
A muzslai nyugdíjas klub zenés összejövetelén a Barátság Kör
Egyesületének Énekkara ad műsort
január 23-án.

20eFt

3.

Kiutazás Zürichbe:

70 eFt

Kulturális hét keretében a Kernstok Kör alkotóinak
bemutatkozása, delegáció kiutazása. (festőállványok)
Időpont: május vége
Létszám: 8 fő
4.

Kiutazás Hanau-ba:
A tekeklub 2009. évi látogatásának viszonzása.
Időpont és létszám megbeszélés alatt.

Nyergesújfalu, 2010. január 19.

80eFt

