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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2010./I.28/ számú határozata 1. és 2. 
pontja keretében döntött arról, hogy Ruffec testvérvárosunk kezdeményezésére egy pályázatot 
nyújtana be az Európai Bizottság „Európa a polgárokért” programjának keretében 
testvértelepülési találkozó lebonyolítására. Ennek keretében egy maximum 25 fős Ruffec-i 
csoport fogadására kerülne sor 2010. július 19. és augusztus 02. között. A pályázat beadási 
határideje 2010.február 15. volt.  
A Ruffec-i partner – amely vállalta a pályázat elkészítését – a beadási határidő előtt pár nappal 
jelezte felénk, hogy átgondolva korábbi javaslatát nem a fentebb jelzett program keretében kérné 
a pályázat benyújtását, hanem egy másik, ennél kedvezőbb pályázati lehetőséget keres. A múlt 
hét folyamán eljuttatták hozzánk az erre vonatkozó javaslatukat, miszerint az Európai Bizottság 
„Fiatalok Lendületben Program” 1. alprogram 1.1. kategória (ifjúsági csereprogramok) keretében 
kerüljön benyújtásra egy pályázat.  
A pályázat beadási határideje 2010. április 1. A pályázatot ebben az esetben is a fogadó félnek, 
vagyis Pásztó Város Önkormányzatának kell benyújtani. A Ruffec-iek által kidolgozott – bár 
módosításra szoruló - pályázati dokumentáció alapján 23 fő fogadására kerülne sor a már 
korábban megállapodott időpontban. A pályázati program tervezett összköltségvetése 33.431 
euro, amelyből 12.256 euro lenne a megpályázott összeg, a költségvetés többi részét, mint 
pályázati önrészt a Ruffec-i partner biztosítaná. A pályázat kedvező elbírálása után a megítélt 
támogatás 80 %-át előlegként megkapja a pályázó, a további 20 % kifizetésére az elszámolást 
követően kerül sor. Ez a pályázat bár adminisztrációját és megvalósítását tekintve bonyolultabb, 
mint az eredetileg felvetett testvérvárosi pályázat, azonban a pénzügyi konstrukcióját tekintve 
(nagyobb elérhető összegű támogatás és 80 % előfinanszírozás) kedvezőbb annál.  

Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ruffec testvérvárosunk kezdeményezésére az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület az Európai Bizottság „Fiatalok Lendületben Program” 1. alprogram 
1.1. kategória keretében pályázatot nyújt be ifjúsági csereprogram támogatására, amely 
egy 23 fős Ruffec-i csoport fogadását célozza 2010. július 19. és augusztus 02. között.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét egy együttműködési megállapodás 
megkötésére a Ruffec-i partnerrel az 1. pont szerinti pályázati program finanszírozását és 
lebonyolítását érintően. 

3. A képviselő-testület a 31/2010./I.28./ számú határozatának 1. és 2. pontját hatályon kívül 
helyezi. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sisák Imre polgármester és 
  Kriston Péter, a Testvérvárosi Kapcsolatok Tanácsának Elnöke 

Pásztó, 2010. március 18. 

   Kriston Péter   
 elnök 
A határozati javaslat törvényes: 

  Dr. Tasi Borbála 
 Címzetes főjegyző  


