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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 24. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntéshozatal az Interreg ROHU-444-es kódszámú projekttel kapcsolatban 

 

 

A Képviselő-testület a fenti számú projekt vonatkozásában korábban az alábbi döntést hozta:  

 

140/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány által az „Interreg V-A Románia-Magyarország Program” keretében 

megvalósítandó, „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - 

Hungarian border area” szándéknyilatkozatot. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………., mint a ………………….(önkormányzat neve, címe) jelen 

szándéknyilatkozat aláírásával együttműködési szándékomat fejezem ki, a Békés Megyéért 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba Gyulai út 1.) (a továbbiakban: BMVA). 

Az együttműködés keretében a BMVA stratégiai pályázatot nyújt be az Interreg V-A Románia-

Magyarország Program keretében. A pályázat címe „Connecting communities to the TEN-T 

infrastructure in the Romanian - Hungarian border area". A projekt célja a regionális 

mobilitás elősegítése a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrával 

történő összekapcsolásán keresztül, multimodális csomópontokkal együtt. A projekt 

megvalósulása során, magyar oldalon az érintett településeken műszaki tervek/engedélyek 

kidolgozása/ megszerzése lesz a fő tevékenység. Ezen kívül, tanulmányok és elemzések 

készítése a témában. A BMVA az elkészített dokumentumokat a projekt megvalósulását 

követően a települések rendelkezésére bocsátja. A projekt három partner bevonásával valósul 

meg (két romániai és egy magyarországi). Jelen pályázat esetében a vezető partner szerepét 

az Arad Megyei Tanács látja el és magyar oldalon pedig a BMVA a projekt partner.  

A pályázat teljes költségvetése maximum 13,9 millió EURO azaz 4,2 milliárd forint. Ebből a 

Magyarországon megvalósuló rész hozzávetőlegesen 1 millió EURO azaz 300 millió forint.  

A program támogatási intenzitása 95 %-os, tehát szükséges 5 % önerő biztosítása. Továbbá, a 

pályázat előkészítéséhez további 5%, amely győztes pályázat esetén elszámolható. 

Ezért az együttműködés keretében a nyertes pályázat sikeres megvalósításához a szükséges 

összeggel hozzájárulok” 



 

Szász Zsolt, a BMVA ügyvezetője arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a beadott 

pályázat 19 626 000 Ft támogatásban részesült, melynek önerő igénye 981 000 Ft. A 

tájékoztató levél az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

az „Interreg V-A Románia-Magyarország Program” keretében megvalósítandó, „Connecting 

communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area” pályázat 

megvalósításához 981.000.- Ft önerőt biztosít a pályázatok önerejére elkülönített 2019. évi 

céltartalék terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vonatkozó 

jognyilatkozatok és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 20. 

 

 

       dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 

 


