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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 31. napján tartandó 
nyílt, önálló ülésére 

 
 

Napirendi pont:  „Testvér-települési Programok és Együttműködések 2019.” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, 
valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: 
Alap) 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.  

A pályázat célja a Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-
magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása. 

Támogatható kiadások: a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó 
anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok 
járulékai). 

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő 
országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, 
Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani. 

Pályázatra jogosultak köre:  a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be magyarországi 
települési és megyei önkormányzat. 

Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. 

A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és 
minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása: egy összegű, támogatási előlegként történő folyósítás, vagy 
a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás. 

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

Maximális támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
 

Sóly, 2019. január 24. 
 
                 Kaptur József s.k. 
         polgármester 
 



 
Határozati javaslat: 

 
……/2019. (I. 31.) határozata 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Testvér-települési Programok és 
Együttműködések 2019.” elnevezésű pályázat dokumentációját és kifejezte azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani legfeljebb 2 millió Forint értékben. 
A Képviselő-testület megbízza Kaptur József polgármestert a pályázati anyag elkészítésével és 
benyújtásával. 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 

 


