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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 26. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására elnyert pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018.(II.27.) Kt. 

határozatában döntött arról, hogy részt kíván venni az „Európa a polgárokért 2018.” – 

Testvérvárosi találkozók támogatására kiírt pályázaton. A pályázat 2018. szeptember 1. 

napjával benyújtásra került, és 2018. december 21. napján értesítést kaptunk, hogy 

Medgyesegyháza pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert támogatás összege 5 040 

Euro.  

 

A projektet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal szükséges megvalósítani 2019. 

április 11-14-e közötti időtartamban.  

 

A megvalósítással kapcsolatban felmerültek:  

 

Az Europe Direct Tájékoztató Központ megkeresése megtörtént, tájékoztattak, hogy csak 

április 11-én és 13-án tudnának kitelepülni Medgyesegyházára, 12-én más programjuk van 

már.  

 

A 26 fő romániai és szlovákiai delegáltnak a 4 napon keresztül történő rendezvényen való 

tartózkodását fotódokumentációval szükséges alátámasztani.  

 

Előzetes költségbecslést próbáltunk készíteni, melyből látszik, hogy a projekt az elnyert 

támogatásból nem valósítható meg.  

 

A szórólapok, meghívók, kiadványok költsége kb. 200 000 Ft.  

Az étkeztetés költsége kb. 600 000 Ft. 

A szállás költsége kb. 600 000 Ft.  

Utazási költség kb. 500 000 Ft.  

 

Ezen felül költségként merülne fel a „Medgyesegyháza 15 éve az Európai Unióban” utcai 

kiállítás, dr. Bagyinszky Marianna mini konferenciája, a nemzetiségi önkormányzatok 

gasztronómiai bemutatója, családi és gyermekprogramok biztosítása.  

 

A projekt megvalósításának időpontja a pályázat megvalósítási időszakán belül (jelen esetben 

2019. október 31-ig) a végrehajtó ügynökség előzetes írásbeli értesítése mellett szabadon 

módosítható. A támogatás teljes összegében utófinanszírozású és ennek megfelelően a 

támogatási összeg a zárójelentés megküldését követő 60. nap határidőn belül kerül a 

kedvezményezett részére átutalásra.  

 

Számításaink szerint az elnyert támogatási összeget minimálisan 800 000 – 1 000 000 Ft-tal 

kellene saját forrásból kiegészítenünk. 
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Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Képviselő testület döntését arra vonatkozóan, 

hogy a projektet meg kívánja-e valósítani.  

 

„A” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy meg kívánja valósítani az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására irányuló pályázatot, a pályázaton elnyert 5 040 Euró támogatás mellé 

minimálisan 800 000 Ft önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés tartalék terhére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a pályázatban 

való aktív részvétel érdekében vegye fel a kapcsolatot civil társadalmi és egyéb 

szervezetekkel, szereplőkkel, hogy a pályázat eredményesen valósuljon meg.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

„B” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kívánja megvalósítani az „Európa a polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók 

támogatására irányuló pályázatot, mivel nem látja biztosítottnak, hogy a pályázatban vállaltak 

teljesíthetők.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a végrehajtó 

ügynökség jelen döntésről szóló tájékoztatására és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. március 22. 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


