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Készítette: Kraller József polgármester 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 20. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk 

együtt! – A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt megvalósításának 

ügyében  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete több alkalommal tárgyalt a fenti 

számú projekt megvalósíthatóságáról, 2017. szeptember 5., illetve 2018. december 18. napján 

tartott ülésein döntést is hozott, mely szerint a projektet meg kívánja valósítani.  

 

Felmerült, hogy az egyes feladatok tekintetében nem sikerül megvalósítókat találni, ezt 

követően a konzorciumi partnerek döntést hoztak a projekt további megvalósítása 

vonatkozásában.  

 

Almáskamarás Község Önkormányzata a 9/2020. (I.20.) Kt. határozatával, Kaszaper Község 

Önkormányzata a 136/2019. (XII.17.) Kt. határozatával, Kevermes Nagyközség 

Önkormányzata a 14/2020. (I.30.) Kt. határozatával, Medgyesbodzás Község Önkormányzata 

a 1/2020. (II.6.) Kt. határozatával, Nagybánhegyes Község Önkormányzata a 15/2020.(I.30.) 

Kt. határozatával, Nagykamarás Község Önkormányzata a 13/2020. (II.20.) Kt. határozatával 

úgy döntött, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, Cselekedjünk együtt! - helyi 

identitás és kohézió erősítése elnevezésű projektet a továbbiakban nem kívánja megvalósítani. 

 

Pusztaottlaka Község Önkormányzata 2020. január 31. napján meghozott döntése alapján nem 

kívánja a projektet megvalósítani, azonban 2020. február 4. napján azt a döntést hozta, hogy 

mégis folytatni kívánja a projektet, valamint Baráth Richárd Alpolgármester úr levélben arról 

tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a konzorciumvezető szerepet átvenné abban bízva, 

hogy a projekt megvalósításában mindenki elkötelezett. Mindezek ellenére, a település a 

2020. február 6. napján megtartott konzorciumi egyeztető megbeszélésen nem képviseltette 

magát, azóta sem kereste meg Önkormányzatunkat. 

 

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat, valamint Almáskamarás Községi Önkormányzat 

Polgármesterei írásban jelzéssel éltek önkormányzatunk felé, hogy a településük Képviselő-

testülete újból tárgyalni kívánja a projekttel kapcsolatban korábban meghozott döntését. A 

Közreműködő Szervezet által 2020. március 12. napján adott tájékoztatás szerint nem kerül 

sor személyes egyeztetésre a projekt vonatkozásában. 

A Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a pályázat megvalósítását 

szorgalmazza.  

 

Több konzorciumi partner részéről felmerült, hogy a projektet mégis szeretnénk 

megvalósítani, így a Projektmenedzsment szervezet ennek lehetőségét vázolta a Magyar 

Államkincstár felé. A MÁK az alábbi tájékoztatást adta:  
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Tisztelt Kedvezményezett! 

 A személyes egyeztetést jelen esetben nem tartjuk megoldásnak, tekintettel arra, hogy a 

tervezett módosítás nem a Közreműködő Szervezet hatáskörében elbírálható feladat.  

Szíveskedjenek módosítási igény keretében bejelenteni a kilépő tagokat, alátámasztásként 

szíveskedjenek benyújtani a kilépésről szóló képviselőtestületi határozatokat. 

Szíveskedjenek bemutatni, hogy a kilépő tagok milyen feladatokat vállaltak, milyen költségek 

keletkeztek eddig, milyen költségek kerültek elszámolásra. 

Szíveskedjenek bemutatni, hogy a továbbiakban milyen műszaki-szakmai tartalom mentén 

képesek megvalósítani a bent maradó tagok a projektet, milyen módosításokat tartanak 

szükségesnek a sikeres megvalósíthatóság érdekében, hogyan változnak az indikátorok, 

szükséges a módosított költségvetés kidolgozása. 

 A mellékelt levelükben felvázolt megoldás nem megvalósítható, a partneri összetétel változik, 

tekintettel arra, hogy 6 tag kilépése folyamatban van. Korábbi állásfoglalás kérésükben (IKT-

2017-604-I1-00006711/0000066)  leírásra került, hogy a kilépő tagokra a fejlesztés nem 

irányulhat. 

  

Továbbiakban a konzorciumi partnereknek az Együttműködési megállapodás 7.6. pontjában 

foglaltakat is szükséges figyelembe venni: 

 7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 

Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag 

köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel 

és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, 

valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett 

tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – 

használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás 

nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 

Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 

támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-

tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott 

dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába 

kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok 

ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor 

a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a 

támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt 

feltételekkel a Támogató részére.” 

 

Mivel egyes konzorciumi partnerek döntése folyamatosan változik a projekt megvalósításával 

kapcsolatban, Önkormányzatunk, mint konzorciumvezető nem tud az Irányító Hatóság felé 

egyértelmű állásfoglalás kérést megfogalmazni. Fentiekre figyelemmel felkértünk minden 

konzorciumi partnert, hogy a Képviselő-testülete hozza meg végső döntését, hogy a projektet 

a továbbiakban meg kívánja-e valósítani, esetlegesen tudnák-e vállalni a konzorciumvezető 

szerepét, valamint, egy esetleges elállás esetén az Önkormányzat kötelezi-e magát arra, hogy 

konzorciumi tagként – valamennyi konzorciumi taggal egyező mértékben - a projektből 

felhasznált, az esetleges elállás napjáig felmerülő valamennyi költség megfizetését vállalja. 

Kértük, hogy a meghozott döntést legkésőbb 2020. március 17. napján juttassák el részünkre. 

Ezen kívül kértük a döntésbe belefoglalni, hogy a képviselő-testület a döntését a 

későbbiekben nem kívánja megváltoztatni.  
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A felkérést követően Almáskamarás Községi Önkormányzat a 35/2020.(III.17.) Kt. 

határozatával úgy döntött, hogy a projektet mégis meg kívánja valósítani, valamint ugyanezt a 

döntést hozta Kevermes Nagyközség Önkormányzata a 23/2020.(III.18.) Kt. határozatával.  

 

A megkapott döntések alapján a jelen állást tekintjük véglegesnek, mely az alábbi: 

(Nagykamarás, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes nem hozott újabb 

döntést.) 

 

 

 

A projektmenedzsment szervezet tagjai, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2020. 

március 31. napjával kérték a megbízási szerződésük közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, tehát ismét szükséges keresni projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt.   

 

A Magyar Államkincstár kéri, hogy a konzorcium nyújtson be egy állásfoglalás kérést, 

melyben bemutatja, hogy a továbbiakban milyen műszaki-szakmai tartalom mentén tudják 

megvalósítani a bent maradó tagok a projektet, milyen módosításokat tartanak szükségesnek a 

sikeres megvalósíthatóság érdekében, hogyan változnak az indikátorok, és szükséges a 

módosított költségvetés kidolgozása.  

 

Azok a tagok, akik úgy döntenek, hogy tovább kívánják folytatni a projektet, a MÁK által 

kért anyagot össze kell állítsák, valamint új projektmenedzsment szervezetet szükséges 

találniuk. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint 

konzorciumvezető, a többi konzorciumi partner döntését követően, most tudja meghozni 

döntését, mely döntésről haladéktalanul tájékoztatjuk a konzorciumi partnereket.  

 

Amennyiben Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a projektet a továbbiakban nem kívánja 

megvalósítani, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás 7. 

pontja alapján szükséges eljárni, miszerint: 

 

 Konzorciumi 

tag 

Kívánja-e 

megvalósítani a 

projektet 

Határozatszám Határozat 

többletköltségre 

Almáskamarás Igen   35/2020.(III.17) Kt. nem releváns 

Kaszaper   

Nem 

136/2019. (XII.17.) Kt. 32/2020. (II.26.) Kt 

vállalja megfizetni 

Kevermes Igen   23/2020.(III.18.)  Kt. nem releváns 

Medgyesbodzás   

Nem 

1/2020.(II.6.)  Kt. 1/2020.(II.6.) nem vállalja 

megfizetni 

Medgyesegyháza 

- - 

 

- - 

Nagybánhegyes   

Nem 

15/2020.(I.30) Kt. 15/2020.(I.30) Kt. vállalja 

megfizetni 

Nagykamarás   

Nem 

13/2020.(II.20) Kt. 13/2020.(II.20) Kt. 

vállalja megfizetni 

Pusztaottlaka Igen 

  

10/2020.(II.4) Kt. 10/2020.(II.4) Kt. nem 

vállalja megfizetni 

Szent György 

Egyesület 

Igen 

  

 

- - 
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 „7.2.  Konzorciumi tagok cseréje, ide értve a támogatási kérelmet benyújtó 

konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése 

akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 

meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 

dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 

pozíció átadása megtörténik.” 

 

Tehát Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntést 

követően a MÁK felé benyújtásra kerül az új műszaki-szakmai tartalom, melyet a MÁK 

megküld az Irányító Hatóság felé elbírálásra.  

 

 

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

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

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. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelen döntését 

a későbbiekben nem kívánja felülvizsgálni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

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 is meg kívánja valósítani, a 

konzorciumvezető funkcióját továbbra is be kívánja tölteni. 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelen döntését 

a későbbiekben nem kívánja felülvizsgálni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 
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HATÁROZATI JAVASLAT III. 

 

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 is meg kívánja valósítani, azonban 

a konzorciumvezető szerepét a továbbiakban nem kívánja betölteni. 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelen döntését 

a későbbiekben nem kívánja felülvizsgálni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. március 19. 

 

 

 

        Kraller József s.k. 

            polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola 

   jegyző 


