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PÁLYÁZATI ADATBEKÉRŐ 

Európa a polgárokért program 

Testvérváros-alprogram 

 

ADMINISZTRATÍV ADATOK: 
 

 1. Pályázó adatai 
Teljes név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

PIC kód: 905130766 

Hazai nyilvántartási szám: 725217 

Adószám: 15725211-2-04 

Zajlik-e csődeljárás a pályázó ellen? Igen Nem 
Elmarasztalták-e köztartozás miatt? Igen Nem 
Zajlik-e ellene bűncselekmény, 

gazdasági/pénzügyi szabálytalanság, 

szerzői jogok megsértése miatt indított 

EU-s vagy hazai eljárás?    

Igen Nem 

Folyik-e ellene EU, vagy hazai szintű 

vizsgálat pénzügyi visszaélés, 

pénzmosás, terrorizmus támogatása, 

vagy EU-s forrás nem szabályszerű 

felhasználása ügyében? 

Igen Nem 

Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 

telefonszáma: 

Dr. Nagy Béla György 

nagy.bela@medgyesegyhaza.hu; 06-30/928-91-65 

A pályázatért felelő személy neve, 

beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Dr. Nagy Béla György 

nagy.bela@medgyesegyhaza.hu; 06-30/928-91-65 

Eddig beadott Town Twinning 

pályázatok száma (ezekből 

megvalósított): 

- 

A rendezvényen résztvevő saját 

lakosok száma: 

~ 1000 fő (a település lakosságának 30%-a a cél, teljes lakosságszám: 

3635 fő) 

A projektben közvetlenül résztvevők 

száma (szervezés, lebonyolítás, 

programok közreműködői): 

~ 170 fő (26 fő delegált Romániából és Szlovákiából; 28 fő 

medgyesegyházi delegált: 6 fő önkormányzati képviselő, 1 fő 

polgármester, 1 fő volt polgármester, 1 fő jegyző, 2 fő volt jegyző, 4 

intézményvezető, 6 fő kisebbségi önkormányzati tag, 1 fő 

településüzemeltetési vezető, 6 fő gyermek; 37 fő szervezésben, 

lebonyolításban, közreműködésben résztvevő: 1 fő projektkoordinátor, 

5 fő önkormányzati dolgozó, 4 fő Művelődési Ház dolgozó, 2 fő 

szociális munkás, 10 fő közmunkás, 2 fő pedagógus, 1 fő uniós 

szakértő, 2 fő uniós standos, 2 fő hostess kiállításhoz, 2 fő 

adománygyűjtő, 6 fő éttermi dolgozó; 1 fő előadó dr, Bagyinszky 

Marianna, táncosok, zenészek, 3 fő játszóházi vezető, iskolás fellépők, 

nyomda dolgozói, kirakodóvásár árusai, technikai dolgozók) 

 
Az elmúlt 3 évben a pályázó által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 

kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

Önkormányzati ASP 

központ felállítása 

EKOP-2.1.25. 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-

16-2016-00380 

 Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat ASP 

központhoz való 

csatlakozása 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program 

Irányító Hatósága 

Külterületi utak felújítása 

és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza 

mailto:nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
mailto:nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
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kezelését biztosító gépek 

beszerzése 

településen 

Helyi értékesítést 

szolgáló piacok 

infrastrukturális 

fejlesztése 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési Program 

Irányító Hatósága 

Helyi termelői piac 

kialakítása, fedett árusító 

hely létesítése 

Europe for Citizens Európa a polgárokért 2. 

ág 2.2 Városok hálózatai 

(2017) 

 Európai polgárok 

hálózata a nemek közötti 

egyenlőségért és a 

fenntartható jövőért 

Terület és 

településfejlesztési 

Operatív Program 

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-

00007 

Magyar Államkincstár Összefogással 

Medgyesegyháza 

Társadalmi 

Integrációjáért 

Terület és 

településfejlesztési 

Operatív Program 

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-

00028 

Magyar Államkincstár Medgyesegyháza 

Egészségügyi Központ 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Terület és 

településfejlesztési 

Operatív Program 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-

00014 

Magyar Államkincstár Zöld Város kialakítása 

Medgyesegyházán 

Terület és 

településfejlesztési 

Operatív Program 

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-

00014 

Magyar Államkincstár A medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Terület és 

településfejlesztési 

Operatív Program 

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-

00005 

Magyar Államkincstár Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán 

 

 
A jelenlegi projekt megvalósításához igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 

Adott program Igényelt összeg 
Nem releváns  

 
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat) 

Nem releváns 

 

 

 

 

 

2. PARTNEREK ADATAI 

 
 1. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Járavize – Valea lerii 

Ország: Román Köztársaság 

PIC kód:  

Weblap: nem találtam 

Település lakosainak száma:  676 (2011 népszámlálás adata) 

Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 

telefonszáma: 

 

A pályázatért felelő személy neve, 

beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  
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Partnerségi viszony leírása (pl. 

testvértelepülési), 

megkötésének/létrejöttének időpontja: 

Testvértelepülés 2003 óta 

 

 
Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 

kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

Nincs adat    

 
A jelenleg időszakban igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 

Adott program Igényelt összeg 
Nincs adat  
  
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat): 
Nem releváns 

 
A partner szerepe a projektben: 
Meghívott résztvevő. 

 
 2. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Gúta – Kolárovo (Kolárovo Városi Hivatal Kostolné nám. 1 946 03 

Kolárovo) 

Ország: Szlovákia 

PIC kód: 938670262 

Weblap: www.kolarovo.sk  

Település lakosainak száma:  10 696 (2011 népszámlálás adata) 

Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 

telefonszáma: 

Horváth Árpád 

primator@kolarovo.sk; 035/7900910 

A pályázatért felelő személy neve, 

beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Horváth Árpád 

primator@kolarovo.sk; 035/7900910 

Partnerségi viszony leírása (pl. 

testvértelepülési), 

megkötésének/létrejöttének időpontja: 

Testvértelepülés 2013 óta 

 

 

 
Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 

kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

A weboldal szerinti 

legutóbbi projekt 2013 – 

as megvalósítású. 

   

A jelenleg időszakban igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 
Adott program Igényelt összeg 

  
  
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat): 
Nem releváns 

 
A partner szerepe a projektben: 
Meghívott résztvevő. 

http://www.kolarovo.sk/
mailto:primator@kolarovo.sk
mailto:primator@kolarovo.sk
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PROGRAM ADATOK  

 
3. Jelen pályázat időtartama 

Érkezés napja (év, hó, nap) Elutazás napja (év, hó, nap) 
2019. április 10. 2019. április 14. 

 
4. A meghívott résztvevők becsült megoszlása (a táblázat alapján): 

(Kérjük, töltse ki valamennyi szervezetre: pályázó és partnerek) 

 Szervezet/ 

önkormányzat  

neve 

 Résztvevők célcsoportonként Résztvevők 

összlétszáma Partner 

száma 

Ország Megoszlás 

korcsoportok 

szerint 

Hátrányos 

helyzetű 

résztvevők 

  

 <30 30-

65 

>65 Nők Férfiak 

Pályázó Medgyesegyház

a Városi 

Önkormányzat 

Magyaro

rszág 

40 92 12 14   144 

P1 Járavize 

Községi 

Önkormányzat 

Románia 6 4 - 2   10 

P2 Gúta Város 

Önkormányzata 

Szlováki

a 

6 10 - 2   16 

Összesen       170 

 
CSAK NEM ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZÓ ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

5. A projektet szervező személyek (szervezetek) hasonló projektek megvalósításában szerzett tapasztalata. 

A pályázó által eddig megrendezett hasonló rendezvények száma, ezek gyakorisága.  
Nem releváns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. A projekt hirdetésének, illetve az eredmények terjesztésének tervezett módja (sajtó, televízió, rádió, 

kiadványok, internet stb.) az igénybe vehető médiák nevének felsorolásával 
- abban az esetben, ha külön kiadvány, DVD/CD-ROM, vagy weboldal kerül előállításra az eseménnyel 

kapcsolatban, akkor kérjük jelezni, hogy várhatóan ezek milyen formátummal, tartalommal, illetve 

példányszámban kerülnek majd előállításra.  
A pályázatokkal kapcsolatos kötelező nyilvánosság ellátása: kábeltelevíziós hirdetés, a Medgyesegyházi 

Hírlapban cikk jelenik meg 3 alkalommal (pályázati támogatás kézhezvételekor, a projekt megvalósítása előtt, a 
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projekt megvalósítását követően), szórólap kiküldése, az önkormányzat honlapján (www.medgyesegyhaza.hu) 

aloldal létrehozásával, ahol a projekttel kapcsolatos minden információ megtalálható.  

Polgármesteri nyilatkozat a megyei hírlapban (Békés Megyei Hírlap) a projektek megvalósításáról. 

A projekt indulásáról program: 1500 db szórólap, 400 meghívó vezetők, vállalkozók, tisztségviselők, képviselők 

részére 

Meghívó az ünnepélyes vacsorára: 70 db 

Meghívó a Felvidékről kitelepítettek napjára: 400 db 

Kiadvány készítése „Medgyesegyháza 15 éve az Európai Unióban” uniós fejlesztések képekben és számokban, 

a két polgármester előszavával (jelenlegi és előző) 150 db 

 

 
7. A projekt címe: Európa a polgárokért 2. ág Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 

Európa Medgyesegyházán/Magyarországon – Medgyesegyháza 15 éve az Európai Unióban 
 

8. A projekt célkitűzései (rövid- és hosszú távú) 
Rövidtávú cél: növelni a részvételi arányt az EP választáson, az EU eredményeinek tudatosítása, megértésben, 

kölcsönösségben eltöltött 4 nap 

 

Hosszútávú cél: testvér települési kapcsolatok erősítése, az Európai Unióhoz tartozás erősítése, kölcsönös 

támogatás, szolidaritási lehetőségek rendszeres alkalmazása a mindennapi életben, megértés, tolerancia, 

elfogadás növelése más kultúrája iránt, testvérvárosi találkozók rendszeressé tétele 

 

 

 

 
9. A projekt várható eredményei és ezek fenntartásának tervezett módjai 

 

Nő a részvétel az EP választásokon. 

Erősödnek, rendszeresednek a testvér települési kapcsolatok. (szándék az évenkénti megszervezésre 

ugyanezeken a napokon) 

Szolidaritást kifejező szerveződések. (civil szervezetek, programok az év során) 

 

 

 

 

 
10. A projekt megvalósításának részletes napi programja (nap, óra) 

 

2019. április 10. „Ismerkedés és tapasztalatcsere”  

 

17.00 A vendégek megérkezése, ismerkedés, felkészülés a közös munkára, kapcsolatépítés, megnyitóbeszéd – 

Dr. Nagy Béla polgármester, ünnepélyes nyitóvacsora kb. 60-70 fő részére a Hegedűs Étteremben 

 

2019. április 11. „Részvétel és szerepvállalás Európában” 

 

10.00 „Miért jó nekünk az Európai Unió?” – vitafórum a Művelődési Ház nagytermében a delegáltak, 

önkormányzati és intézményi dolgozók, lakosság részvételével – vitafórum vezető: uniós szakértő 

10.00 „Mini Európa Parlamenti ülés” – játékos parlamenti ülés a Művelődési Ház Klubtermében vagy a 

Polgármesteri Hivatal Dísztermében (egyébként is itt tartják a testületi üléseket) – „Házelnök” 2 pedagógus, 

parlamenti tagok a delegált gyerekek, a program célja a jövő generáció érdeklődésének felkeltése az uniós 

politika és döntéshozatal iránt, vélemények ütköztetése 

12.30 Europe Direct Tájékoztató Központ helyszíni kitelepülése – Helyszín a Művelődési Ház parkolója (2019. 

április 11. – 2019. április 13. – ig maradnak) 

13.00 Ebéd 

14.30 „Medgyesegyháza 15 éve az Európai Unióban” – utcai kiállítás: a település EU-s fejlesztései képekben és 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
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számokban – ez kerül nyomdai kiadásra is, amit a delegáltak, vezetők, résztvevők megkapnak 

 

2019. április 12. „Megemlékezés napja” – Felvidékről kitelepítettek napja 

 

10.00 Ünnepi megemlékezés – Vasútállomás előtt lévő Emlékműnél 

Himnusz, Schéner Mihály Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora, Ünnepi beszéd (Dr. Nagy Béla György 

Medgyesegyháza polgármestere), Megemlékező beszéd (Horváth Árpád Gúta polgármestere), Koszorúzás 

11.00 „Emlékezésül” beszélgetés, visszaemlékezés, mini konferencia dr. Bagyinszky Marianna, Horváth Árpád, 

Dr. Nagy Béla György, túlélők, leszármazottak, delegáltak részvételével a Művelődési Házban (a beszélgetés 

ideje alatt Power Point bemutatóval képek vetítése) 

13.00 Ebéd 

 

2019. április 13. „Kulturális sokszínűség és szolidaritás” 

 

10.00 Köszöntő – Dr. Nagy Béla György polgármester – Művelődési Ház parkolója 

Színpadon hagyományőrző táncos és zenei műsorok (magyar, román, szlovák). 

A színpad előtti téren kézműves kirakodóvásár, gasztronómiai bemutató (nemzetiségi ételek készítése, kínálása), 

családi és gyerekprogramok (ugráló vár, mesejáték – bábelőadás, kézműves foglalkozás)  

Adománygyűjtő pont kihelyezése – 2 fő adománygyűjtővel (A vásári bérleti díj, az ugráló várból és a kézműves 

alkotásokból befolyt összeg, valamint egyéni adományozás összege átadásra kerül a nap végén Járavize 

település delegációjának) 

 

2019. április 14. „Búcsúzás” 

 

A vendégek hazautazása. 

 

 

A költségekbe utaztatás és szállásolás költségét is kalkulálni kell. 

 

 
11. A projektben aktívan résztvevő civil társadalmi, illetve egyéb szervezetek és vállalt feladataik 

felsorolása 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (aktív részvétel szinte minden programon) 

Román Nemzetiségi Önkormányzat (aktív részvétel szinte minden programon) 

A Románság hagyományaiért és jövőjéért (aktív részvétel minden programon) 

Schéner Mihály Általános Iskola („Mini EU parlamenti ülés” levezetése, részvétel a zenés, táncos, ünnepi 

műsorokban) 

Művelődési Ház és Könyvtár – szervezés, technikai lebonyolítás (hangtechnika előkészítése, terem berendezés, 

családi és gyerekprogramok szervezése, vásározók meghívása, elhelyezése) 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal – projekt előkészítése, koordinálása, szervezés, részvétel a vitafórumon, 

megemlékezésen, lebonyolítás, fotódokumentáció készítése 

Gondozási Központ – a lakosság felé történő invitálás a részvételre a szociális munkások segítségével 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testülete – részvétel az ünnepi vacsorán, a vitafórumon, a 

megemlékezésen 

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Non-profit Kft. – Medgyesegyháza település megszépítése a projekt 

idejére 

dr. Bagyinszky Marianna – előadó a „Megemlékezés napján” 

Top Balaton Nyomda – Medgyesegyházi Hírlap, meghívók, kiadvány készítése 

Hegedűs Étterem – étkeztetés  

Szállás ? 

Utaztatás ? 

 

 

 


