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Képviselő.testůi let e szźłmára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény

A Józsefuarosi onkoľmźnyzat és az o|aszországi Pescina vĺíĺosa között 1998. február |5-én
keriilt a|źirásratestvérviĺľosi megállapodás. Az elmúlt l5 év a|att, atestvérviíľosi kapcsolatból
a kölcsönĺis látogatásoknak, meghívásoknak, rendezvényeknek kĺiszönhetően személyes kö-
tődések, barátságok sziilettek és a szakmai kdtelékek is tovább mélyültek. A két település
kapcsolatának szorosabbľa frĺzésében nagy szeľepe volt a józsefuarosi Vajda Péter Enek-zenei
Altalános és SpoľtiskoláÍIak, melynek énekkórusa és tanulói 1996 őta ápoljfü barátságukat
Pescina-val, illetve a Dante Alighieľi osszevont oktatási Intézménnyel.

A2006. december tz.i |904l2006/EK hatáttozatta| azElrőpai Paľlament és a Tanács elfogad-
ta a2007-2013-as időszakľa vonatkozó ,,Európa a polgĺírokért progľamot'', amely megteľemti
a jogi keretet az,,ak<tív európai polgári részvétel,,, azaz a polgĺĺľoknak és a civil tĺĺľsadalom
szervezeteinek az európai integráció folyamatában való szerepvállalását előmozđítő tevékeny-
ségek és szewęzetek széles körének tźtmogatźsźthoz,
A progľam mfüödtetésééľt teljes mértékben azElrőpaiBizottsźą felel. A pľogram végĺehaj-
tása négy alpľogram keretében tĺĺľténik, melyek közül az l. ,,Akív polgĺíľokat Euľópának''
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alprogľam célja" hogy ta|á|kozźsi lehetőséget nyújtson a helyi közĺisségek lakóinak szeľte
Euľópában, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, tanulhassanak a
töľténelemből és építhessék a j<ivőt. Az alprogľam egyik páIyazatí típusa a ,,Testvérvárosok
polgárainak talólkozói,', melynek lényege, hogy összehozza arészt vevő telepiilések polgára-
it, biztosítva, hogy az ĺlnkoľmźnyzati egyiittműkĺjdés mellętt erős infoľmális, személyes kap-
csolatok alakuljon ki a ľésztvevők kozĺitt'

il. A beterjesztés indokolása

Tekintettel arra, hogy az onkoľmźnyzat szfüĺjs költségvetésbőI gazdálkodik, saját anyagi
fonásból nem tudná ťlĺanszírozni a hagyományosnak szźtmító olaszországi látogatast és ezze|

egyĹitt a testvéľvĺĺrosi kapcsolatok, baľátságok továbberősítését, ezért indokolt a trímoB}tási
lehetőség kihaszná|źlsa és a pá|yazati kiíráson va|ő résmétel. A Vajda Péter Enek-zenei A|ta-
lános és Spoľtiskola tanulóinak így lehetősége nyílik a testvérvarosi kapcsolatokat ápolni,
ezáItal a helyi civil szervezetek, iskolak bevonásáva|, az ó kapcsolataik erősítése valósulhat
meg. A páIyźľ:at során a kísérő delegációnak a partnerségi kapcsolatok erősítése mellett lehe-

tősége nyílik a kiilft'ldi jó gyakorlatok, hasznos tanácsok átvételében, az önkormźnyzatí,hiva-
tali dolgozók,,gondolkodásmódjának, szélesítésében. A felhívás szeľint apá|yźzat benyujtá-
sára szeptember l-ig nyílik lehetőség, mely hatĺĺĺidőľe tekintettel indokolt a dĺintéshozatal.

ilI. Tényállás

A testvérvarosok polgáľai számára szervezett találkozók lényege, hogy a tęstvérvĺĺrosokból
osszehozza állampolgláľait és állampolgáľi csopoľtjait, kiak,nazva a települések közĺitti paľt-

neľséget az á||anpolgárok közötti és a kultúrák kĺizötti kölcsönĺjs megismerés és megértés

elmélyítése céljából.

A testvérvárosok polgárainak talólkozóit célzó projeheknek a kÓvetkező követelményeĺcrlek

kell megfelelniük:

o Aktív helyĺ szintű polgáľi ľészvétel megvalósítása a civil taľsadalommal való struk-
turált együttmfüödés alapján . Ez a helyi közĺisségnek a projekt végľehajtásába történő
bevonása, a polgáľi szerepvállalás önkéntes munka segítségével toľténő e|őmozditása'
valamint az esemény során arészFtevók tevékeny szeľepének biztosítása révén érhető

el;

o A polgáľok aktívabb euľópai szĺntű ľészvételre valĺí tiszttinzése, ezze|hotzájáru'|-
Ya az aktív eurĺípai potgáľi szerepvállalás fejlődéséhez. EzpéIdáll| azEU demokľa-
tikus életében való európai polgári közreműködésselkapcsolatos ismeretek elsajátítása
révén valósítható meg' megvitawaa politikai életben érvényesülő esélyegyenlőséget.

o A ľésztvevők európai integľáció melletti elkiitelezettségének növelése. Ez e|éľhetó

a program prioľitásaival kapcsolatos vélemények és tapasztalatok csereje; az eurőpai
integráció helyi és egyéni szinten eléľt konkĺét eľedményeiről folytatotttapasztalatcse-
re; a kultuľális sokszínűség megélése és a közös euľópai kulturális cirĺikség fe|fedezé-
se; valamint a szolidaľitásklfejezésę és az Euľópa egészénbeltil egyazon közösséghez
tartozás érzésének kialakítasa révén.

A pá|yźzćk és a partnerek a következők lehetnek: települések vagy azok testvéľváľosi bizott-
ságai vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonproťtt szęrvezetek.

A projektben legalább két ľészt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül
legalább az egynek az EIJ tagéů|alnának kell lennie. A tevékenységeknek a projektben ľész
vevő tĺímogatható proglamországok valamelyikében kell megrendezésre keľülnitik (ez lehet a
28 EU tagorczág' továbbá Albánia, Macedónia, Bosznia-Heľcegovina).



Találkozók esetén a meghívottak minimum létszámaŁs Íő. Nem tómogatható olyan csoportok
részvétele, ahol a résznevőIcrlek rcbb mint afele helyi választott képviselő vagł Ónkarmányza-
ti munkatárs. A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.

A támogatas formája átalánydíj , atésztvevókszźma és a találkoző időtartamahatározzameg.
A megítélhető támogatás mértéke minimum 5000 EUR/pľojekt maximum 25.000
EUR/pľojekt lehet. Finanszírozás módja: utófinanszírozás, előleg nem igényelhető, tehát

nyertes pá|yázat esetén az onkormźnyzatnak előzetesen biztosítania kell a felmeľülő kĺĺltsé-
gekfedezetétamegítéIttámogatźtsfolyósítasáig.

Támo gatható kĺiltsé gek :

I. kömetlen támogatható költségek:

- személyzeti k<iltségek, nem haladhatjak meg a pźtlyźző által benyújtott becsült
kĺiltségvetésben megállapított összes közvetlenül támogatható költség 50Yo-át;

- tltazási-, szźtll'ás- és megélhetési juttatások;
- a tétmogatási hatfuozatlmegállapodás által támasztott kö'vetelményekből közvetlenül

eredő költségek (pl. infoľmáciők köz|ése és teľjesúése, e|őáilíĺás, foľdítás, képzés
szervezése, téýékoztatás és rendezvények népszeľűsítése; ellenőľzési költségek stb.),

beleéľtve a pél:zügyi szo|gáitatások költségeit (ktilönösen a pérzijgyi garancia költsé-
geit);

- (új vagy használt) eszközök beszeľzési költségei;
- fogyasztási cikkek és fogyóeszközök költségei;
- pľojekt végrehajtása érdekében a kedvezményezettnek odaítélt más szerződésekkel já-

ró költségek;
- hozzźadottéľték-adó (héa), ha az az a|ka|mazandó nemzeti héa-jogszabályok alap-

jĺĺn nem igényelhető vissza és azt az adőalanynak nem minősiilő személytől eltérő
kedvezmény ezett ťlzeti me g.

2. lcĺjm etett kblt s é ge k (adminisztratív kžlt s é gek)

A támogatható kĺjzvetlen költségek 7o/o-át nem megha|adő źialźnytisszeget el lehet

számolni, amely akedvezményezettáltalĺĺnos adminisztratív ktiltségeinek felęl meg. A
közvetett költségek nem támogathatóak olyan esetben, ha a kedvezméĺyezett az uniós
költségvetésből máľ ľészesül működési támogatásban.

Apźiyźzat benffitĺásĺának határĺdeje2013. szeptembeľ 1. A projektek megkezdésének idő-
pontja z}|4.januar l-je és szeptember 3}-akozott kell, hogy legyen.

Iv. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntését a Magyarország he|yi önkoľmlĺnyzatairő| szőIő 20||. évi
CLXxxx. tĺirvény 41. $ (3) bekezdése alapjźnhozzameg.

v. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A delegáció 58 fiőből źi|na:42Íő điák,8 fo kísérő tanźr aVajda Péteľ Ének-zeneiÁltalanos és

Spoľtiskolából és 7 fő az onkormźnyzatrészérő|, valamint 1 fő tolmács. Az utazásra}Dl4
májusában vagy júniusában keľiilne sot 42 fő diák, 8 fo kísérő tanźr részére az ltazás jellegé-

től ftiggően |2-|3 nap, 11 éjszaka illetve a7 fős tinkoľmanyzatírésfuevő és l fő tolmács
részére 6-7 nap 5 éjszaka lenne. Azlutazás autóbusszal vagy repiilővel tĺirténne.

A programterv:

|.-2. nap utazźs Budapestről, Pisában vaĺosnézés, érkezés Pescinába, ismerkedési est.



3. nap Pescina varosnézés, ismeľkedés a település töľténetével, kultuľális emlékeivel, Ítildraj-
zával, környezetével előadások keretében, majd egy iskolai program keľetében a gyerekek a
helyi iskolát|źúogatjźů< meg, ahol a helyi difüokkal közösen sportolnak, rajzo|nak' játszanak.
A delegáció önkoľmányzatot képviselő tagjai délelőtt részt vesznek a váľosról szóló előadá.
sokon, az iskolai programon, délutlín számukľa az evrőpai integráció erősítését és védelmét
szo|gáIő, a váľos gazdaséryi,kozigazgatási életét bemutató előadást szerveznek, melynek kere-
tében találkoznak helyi vezetókkel, gazdasági szakemberekkel, hivatalnokokkal, a város jeles
szenrélyiségeivel.

4. nap a résztvevők megvitatják azElltópai Unió jel|emzőit, azE;'łrőpai Parlamenti vźiasztá-
sok fobb tudnivalóit, bemutatjfü egymásnak az Elxőpai l-Iniós fonásból megvalósult vagy
jĺĺvőben megvalósu|ő páLyźľ;ataikat, ezt követően Kik élnek az Unióban? játékos vetélkedő
keľülmegtartásra, melynek céIjaatagállamok jellemzőinek minél szélesebb kĺlľĹi megismerte.
tése, népszeľiĺsítése, ęzt követi a Pescina és Józsefuaľos híres személyiségeiről szóló előadás.

5. nap utazás Rómába. Egész napos program' séta a Szent Péter katedľálistól a Colosseumig,
érintve a Forum Romanumot, az Angya|vźnat.

6. nap a józsefuarosi iskolai kórus fellépése, majd kultuľális progľam következik, melynek
témája az évszźnaďos magyaľ kultrira Itá|iźhan, és az itéůiai kulfura hatása Magyaľországra,
melynek keretében a muvészeti és toľténelmi kapcsolatokról taľtanak előadást a diakok. Pál
utcai ťlfü címtĺ mrĺľől előadás taľtása. A pľogram alapja' hogy 2013. év a polgaľság euľópai
éve, illetve MagyarországonzDl3. évben az o|asz kultuľa éve című pľogľamsorozat zaj|ik.

7. nap kirandulás a kĺizeli hegyekbe, a környék teľmészetvédelmi jellemzőinek ismertetése,
illetve séta a varosban azokrészére, akiket megterhelne azűt.

8. nap budapesti kórus fellépése, majđ gasztľonómiai délutan Milyen a magyat és milyen az
olasz konyha? címmel, melynek keľetében foznénęk egymásnak a testvérvarosi pľogľamon
résztvevők.

9. nap Közös a Földiink, közösek a problémáink címmel kömyezetvédelmi problémákľól
beszélgetés, drámapedagőgiai módszerekkel helyzetgyakoľlatok bemutatása atetmészetet óvó
ember helyes magatartásának ki al ak ításfu a.

10. nap kirĺĺndulás Pescaľában.

11. nap józsefulírosi iskolai kórus fellépése. Játékos sportvetélkeđők az iskolában, közcĺs
éneklés. Milyen az olasz és milyen amagyar dal? címmel. Fogadás a pescinai hivatalban, bú-
csúlátogatas.

|2-|3. nap hazautazás, tltkozben megállás San Maľinóban, a váľosállam megtekintése, majd
utazás tovább.

vI. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A pľogľam költségeit tekintve:

Utazás oda- vissza busszal vagy utazás repülővel 2.500.000 Ft

Szállás és étkezési költség Pescinában,ha a diákokat az ottani diakok |átjak vendégül és a
felnőttek is a helybéliek vendégei, akkoľ költségmentes' ameÍrnyiben az étkezést ťlnanszíroznl
kell, annak költsége napi 5000 Ft-tal számolva . 42 fő đifü + 8 tanar tészére 13 napra:
3.250.000 Ft.

Napi díj: a nemzetközi kapcsolattartás és a kiilft'ldi utazások rendjéről sző|ő szabél|yzat9. $-a
szerint 40 eurőlfő. 7 fő önkormányzati delegáció részére 40 euľóval számolva 5 éjszakźna
1400 euró, azaz420.000 Ft+l13.400 Ft járulék.



Az ĺinkormźnyzati delegáció ĺészéte tolmács biztosítása napi 30.000 Ft, összesen: max.
210.000 Ft+56.700 Ft járulék, (az iskolásoknak és a tanaro|<nak az iskola olasz nyelvtanfua
tolmácsol).
Utasbiztosítás: 350 Ft/naplfó,50 fő esetén 13 napľa 2f7.500 Ft, 8 fő esetén 7 napra 19.600 Ft'
Utasbiztosítás összesen: 247 .l00 F t,

Múzeumi belépők 50 fő részére 15 euróval sziĺmolva (Colosseum) 750 euró, azazf25.000 Ft.
Reprezentációs kiadások 200.000 Ft.

Költségek mindösszeseĺ: 7 .222.200, a páIyźzat szerinti áta|anydíj 1 l.000 euró, kb. 3.300.000
Ft, így az cinkoľmínyzati onrész tisszege: 3.922.200Ft.
A költségek20|4. évben merülnek fel, ezért a fędezetet a20|4. évi költségvetésben kell biz-
tosítani előzetes k<ltelezettség vállalás keretében.

A fenti összegek még változhatnak a testvérvarossal történő egyeztetés fiiggvényében, hiszen
a korábbi vendégtil látások alkalmával a szźt||źs és az étkezés költségeit átvźL||a|tźLk' valamint
változhatnak a kĺiltségek a megítélt tĺĺmogatási összegľe tekintettel is, erre tekintettel a pźiyźl-
zat ercdményének és a végleges utazásĺ progľamterv ismeretében azutazźs költségeit ismétel-
ten képviselő-testiilet elé kívánom terj eszteni.

Kéremaza|ábbihatátozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testÍilet rĺgy dönt' hogy

1. a Budapest Főváľos VIII. keľĹileti onkormányzat azElxőpai Bizottság á|ta| ,,Eurőpa a
polgarokért program 2007-2013'', ,,Aktív polgárokat Euľópának'' alpľogram keretében
meghirdetett ,,Testvérváľosi polgarok ta|źikozői', címu pźiyźzati konstrukciőra pźiyźuat
nffit be önként vállalt feladatként, 11.000 ewő páIyźnati tánogatźlsra, melyhez 3.922,2, e

Ft. tinľészt biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 29.

2. ahatátozat l. pontja a|apjan felkéľi a polgármestert a pźiyéuati dokumentáció ĺisszeál|itásá-
ra, a|áírásźlra és benyujtásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|3. szeptember 01.

3. ahatźxozat 1. pontja a|apjánbenyújtandő pá|yazat sikeressége esetén, a projekt megvalósí-
tásáxal kapcsolatosan felmeľülő költségek,łe 7.222,2 e Ft ĺisszegben önként vźůIalt feladat-
ként előzetes kötelezettséget vállal 2014. évre a megítélt tĺímogatás _ 3.300 e Ft - és a hę-
lyi adóbevételek - 3.922,2' e Ft - terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. augusztus 29.



4. felkéri a polgĺírmestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az tinkoľmźnyzat20|4.
évi költségvetésének készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a 201 4. évi k<jltsésvetés

5. folkéri a polgármestoľt, hogy a pályázat eredményéről készítsen előterjesztést a képvise.
lő-testiilet részére.

Felelős: polgármester
Hataridő: zll4.január 3 1.

A döntés végľehajtásáú végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Üryosztály, Váľos.
fejlesztési és Főépítészi Üryosztá./ly,Pénzĺĺryĺ Üryosztáiy, Jegyzői Kabinet Szervezósi ós

Képvĺselőĺ Iľoda

Budapest, 2013. augusztus 26.

ĺłW
Elry Attila

alpolgáľmesteľ
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