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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. január 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Cselekedjünk együtt – A helyi 

identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt megvalósításának ügyében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 5., illetve 

2018. december 18. napján tartott ülésein tárgyalt a fenti projekt megvalósításának ügyében. 

Előbbi ülés előterjesztésének mellékleteként szerepelt a projekt ötlet bemutatása, amely jelen 

előterjesztés mellékletét is képezi. A tárgyalást követően az alábbi határozat lett elfogadva: 

 

 „187/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy konzorcium vezetőként részt kíván venni a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás 

és kohézió erősítése” című projektben. 

A projekt lebonyolítását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság folyamatosan kísérje 

figyelemmel. 

A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző” 

 

A 2018. december 18-i ülés előterjesztésében az alábbi szöveg szerepelt, melynek nyomán a 

lenti döntés lett elfogadva: 

 

„A projekt pozitív támogatói döntésben részesült, melynek nyomán a konzorcium 

45.037.657.- Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés szerint a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat konzorciumvezetőként Almáskamarás, Kaszaper, Kevermes, 

Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás és Pusztaottlaka települések 

önkormányzataival, valamint a Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú 

Egyesülettel együttesen kívánja megvalósítani a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, 

„Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projektet. 2018. 

november 23. napján az érintett települések képviselőinek részvételével projekt-egyeztető 

megbeszélésre került sor. A megbeszélésen elhangzott, hogy sem a konzorcium-vezető, sem a 

résztvevő települések nem tudnak megfelelő személyt delegálni a projektmenedzseri és a 

pénzügyi vezetői feladatokra. Az is elhangzott a megbeszélésen, hogy amennyiben ezen 

személyek nem kerülnek haladéktalanul megbízásra, a projekt megvalósítása ellehetetlenül, a 

tagönkormányzatok kénytelenek lesznek visszalépni a projekttől. A projektmenedzsmenti 

feladatok ellátásának vonatkozásában az érintett konzorciumi tagok megbízásából 



megkereséssel fordultunk a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalhoz, amelynek nevében dr. 

Horváth Mihály aljegyző úr a képviselő-testület tagjai részére is továbbított választ küldte 

meg. Ennek lényege, hogy „az előkészítésre és a végrehajtásra – a tagok jóváhagyásával – 

konzorciumi megállapodást kellett volna kötni a felkért projektmenedzsmenttel. Az 

elengedhetetlenül szükséges lépések elmaradtak. A fentiek alapján a felkérés nem teljesíthető. 

 

316/2018. (XII.18.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A 

helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projektet továbbra is meg kívánja valósítani.  

 

A képviselő-testület álláspontja, hogy a megvalósíthatóság érdekében szükséges megtalálni a 

megfelelő személyt a projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokra. Amennyiben 

azonban 2019. január 15. napjáig a megjelölt feladatokra nem sikerül megtalálni az arra 

alkalmas személyeket, a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A 

helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt megvalósításától visszalép. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az érintettek jelen döntésről szóló 

kiértesítésére és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

A projektmenedzsert és a pénzügyi vezetőt sikerült megtalálni, az azóta eltelt több, mint egy 

éves időszakban elkészült a cselekvési terv, a közösségszervező szakemberek, a 

projektmenedzsment és a szakmai vezető végezték a munkájukat. A projekt megvalósítása 

azonban újabb akadályokba ütközött. Ennek több összetevője van: 

- A bevonandó célcsoport inaktivitása; 

- Az egyes rendezvényekre fordítható összegek irreálisan alacsony volta; 

- A bevonandó szakemberek irreálisan alacsony bérezése miatt fellépő szakemberhiány. 

 

Legutóbb a közösségi tevékenységek történeti feltárását és elérhetővé tételét biztosító 

szakembert keresett a Konzorcium havi bruttó 40.765,- Ft megbízási díj fejében, az alábbi 

feladatok ellátására:  

 

 a projekt által érintett 8 település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári 

intézmények és közművelődési közösségi színterek együttműködésével, valamint a 

projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével; 

 a működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, 

bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának 

elősegítése érdekében; 

 kapcsolatépítés és együttműködés a feladat ellátása érdekében a településeken a 

lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, azok munkatársaival, 

kulturális szakemberekkel, településvezetőkkel; 

 kapcsolatépítés és együttműködés a Helyi értéktár bizottságokkal, azok bevonása a 

feladat-ellátásába; 



 együttműködés a helyi közösség fejlesztőkkel, azok bevonása a feladat-ellátásába; 

 a történeti feltárás eredményeinek, értékeinek összesítése, a kiállítási anyagok 

összeállítása, kiállítások berendezése a helyi szakemberek, közösség fejlesztők 

segítségével. 

 

Fenti megbízási díj a megbízott minden felmerülő költségét tartalmazza (utazási-, telefon- és 

nyomtatványköltségek), a Konzorciumnak nem sikerült megfelelő szakembert találni. 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2019. (XII.12.) Kt. 

határozatában kinyilvánította, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 - Helyi identitás és 

kohézió erősítése jelölésű és elnevezésű projektet nem kívánja megvalósítani. A Képviselő-

testület felkérte Farkas Sándor polgármestert, hogy a határozatról értesítse a konzorcium 

vezetőjét és a pályázat megvalósításától való elálláshoz a szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 136/2019. (XII.17.) Kt. 

határozatával döntött arról, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 - Helyi identitás és 

kohézió erősítése jelölésű és elnevezésű projektet nem kívánja megvalósítani. A Képviselő-

testület felkérte Kun László polgármestert, hogy a határozatról értesítse a konzorcium 

vezetőjét és a pályázat megvalósításától való elálláshoz a szükséges lépéseket tegye meg. 

 

A konzorciumi partnerek részvételével 2020. január 13. napján egyeztető megbeszélés zajlott 

le, melynek során – a Magyar Államkincstártól kapott írásbeli tájékoztatás alapján –

elhangzott, hogy a projekt további sorsát illetően három lehetőség adódik: 

 

1. A projektet a megmaradó konzorciumi partnerek valósítják meg; 

2. A kilépett konzorciumi partnerek helyett új partnerek lépnek be; 

3. A konzorciumi partnerek elállnak a projekt megvalósításától, természetesen a 

támogatási összeg és az összes eddig felmerült kiadás kamatokkal történő 

visszafizetése mellett. 

 

A konzorciumi partnerek nyilatkozattételre jogosult képviselői által körvonalazódott, hogy a 

projektet nem kívánják a jövőben folytatni. Ez természetesen csak egy szándéknyilvánítás 

volt, a formális döntést a konzorciumi partnerek képviselő-testületeinek (és a partner 

egyesületnek) kell meghoznia. A projekt eddigi megvalósítási szakaszában 7.460.260.- Ft 

került felhasználásra, a fennmaradó összeg a partnereknél rendelkezésre áll. Visszafizetés 

esetén ez az összeg kamatokkal együtt 7.855.451.- Ft.  

 

Fentiek alapján javasoljuk a projekt további megvalósításától történő visszalépést, a 

konzorciumi partnerek közötti szolidaritás és az egyetemleges felelősséget deklaráló, az 

előterjesztés mellékletét képező Támogatási Szerződés 7. sz. melléklete (Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás) alapján fenti összeg konzorciumi partnerek közötti 

egyenlő arányban történő felosztása mellett. 

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntéshozatalra. 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és 

kohézió erősítése” elnevezésű projektet a továbbiakban nem kívánja megvalósítani. 

A képviselő-testület javasolja, hogy a projekt további megvalósításának elmaradásából 

eredő 7.855.451.- Ft már felhasznált és visszafizetendő többletköltséget a konzorciumi 

partnerek a szolidaritás és az őket terhelő egyetemleges felelősség alapján fejenként 

egyenlő arányban osszák meg és egyenként 872.828.- Ft összegben viseljék. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január 23. 

 

 

        Kraller József s.k. 

            polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


