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E l ő t e r j e s z t é s 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. október 30-ai  ülésére 
 
Tárgy: Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről döntés 
 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 157.§ 
alapján (weblink: jogszabalykereso.mhk.hu/MK11161.pdf) hatályát veszti a 2004. évi CVII. 
Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény. Ezek alapján 
2013. január 01-től működő önkéntes társulásoknak nem kötelező munkaszervezetet 
fenntartani. A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak azonban több futó projektje és 
vállalt kötelezettsége is van. A legutóbbi Társulási Tanácsi ülésen a társult önkormányzatok 
vezetői abban állapodtak meg többek között, hogy a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 (HURO ETE), A határon átnyúló kommunikáció 
kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében – Impovement of Cross 

Border Communication between Körös-Sárrét (HU) and Bors Region (RO); ICBCKB-
HURO című, HURO/1001/024/1.2.3 számú projektet és a Tourinform Körös-Sárrét iroda 
működtetését Füzesgyarmat Város Önkormányzata vihetné tovább, amennyiben ezt a 
helyi képviselőtestület is jóvá hagyja. Ebben az esetben 2012. január 1-től Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata töltené be a Lead Partner (Vezető partner) feladatkört. Az ehhez 
szükséges módosítási eljárást a döntést követően azonnal el kell indítani. A projekt tervezett 
befejezési ideje: 2013.02.28, de ezt szeretnénk legalább 1 hónappal meghosszabbítani. 
Számolni kell még azzal is, hogy a két szintű ellenőrzés miatt a befejezést követően legalább 
2,5 hónap lehet a zárójelentés elkészítésének időtartama. (2013.05.15) 

  
Korábban már a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 65/2012(V.15) 

számú határozatával, elfogadta Füzesgyarmat város Képviselő Testületének 
63/2012(IV.26)számú határozatában foglalt felajánlását, mely szerint a szerkesztőségi iroda 
Füzesgyarmaton kerüljön kialakításra. A pályázat Irányító Hatóságánál (JTS Budapest) ez a 
változás az időközben megnövekedett költségekkel együtt jóváhagyásra is került. (A pénzügyi 
elszámolási ütemterv az 1 sz. mellékletben látható) 
 
A projekt rövid összefoglalása: 
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen szerepelt a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO ETE), A határon átnyúló 
kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében – 
Impovement of Cross Border Communication between Körös-Sárrét (HU) and Bors 

Region (RO); ICBCKB-HURO című, HURO/1001/024/1.2.3 számú projektjével.  
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A projekt az érintett települések közötti határon átívelő kommunikációs csatorna felépítése 
által valósítja meg a célközösség szereplői számára az információáramlást, ez alapot teremt a 
későbbi együttműködési formák kialakítására, mely gazdasági fejlődést eredményezhet.  
A projekt központi eleme a kétnyelvű hírportál létrehozása, mely teret biztosít a 
célközösségekről és célközösségekhez irányuló híranyagoknak. Ezen kívül az alábbi 
feladatokat valósítjuk meg: a hírportál üzemeltetéséhez szükséges irodai és technikai 
feltételek kialakítása; hardware, software beszerzés; 3fős szerkesztőbizottságot létrehozása; a 
portál üzemeltetését elősegítő tréning megvalósítása; kétnyelvű újság kiadása 6 alkalommal 
és 6 TV műsor megjelentetése; on-line cikkek készítése, a portál működéséhez szükséges 
adatgyűjtés és adatfeltöltést elvégezése; bannert készítése; helyi rendezvényeken a régió helyi 
lakosainak és szakértőinek folyamatos informálása a projektről, konferenciák, fórumok és 
work-shopok szervezése. 
 
Közvetlen pénzügyi előnyök: 

• A pályázati program keretein belül lehetőség nyílik egy szerkesztőbizottság 
felállítására, az ehhez szükséges eszközök beszerzésére és az infrastrukturális 
feltételek kialakítására. A támogatásból az iroda felújítására és irodabútorok 
beszerzésére 16 201,66 EUR áll rendelkezésre (4 616 177 HUF). 

• Az irodába 38 983,64 EUR (11 107 000 HUF) értékű software és hardware eszköz 
kerül beszerzésre. 

• Projektmenedzsment költségekre január-február hónapban összesen lehívható: 1 440 
EUR (409 000 HUF) [Proj.men: 336,72 EUR; Proj.assz:247.5 EUR; Pénzügyi assz: 
135,77 EUR] 

• Záró konferencia szervezése: 2 000 EUR (568 000 HUF) 
• A térségi turisztikai iroda működtetéséhez néhány önkormányzattól pénzügyi 

hozzájárulás kérhető. (Ez későbbi döntést követően racionalizálható a településekkel.) 
 
A hírügynökséggel párhuzamosan a racionális működtetés érdekében a Tourinform Körös-
Sárrét iroda is ebben az épületben és Füzesgyarmaton működne tovább.  
 
Szakmai előnyök: 

• Olyan szakmai csapat dolgozhat a településen, mely alkalmas további források 
bevonására a turizmus és a településmarketing területén. (2 sz. melléklet, Tourinform 
Körös-Sárrét iroda 2011 évi szakmai beszámolója; 3. sz. melléklet, 2012 évi 
Marketing Terv. 

• A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület Füzesgyarmatra helyezheti át székhelyét.(4. 
sz. melléklet: Az Egyesület 2011 évi Szakmai Beszámolója.) 

 
Az átvétellel járó pénzügyi kötelezettségek, terhek: 

• Füzesgyarmat Város önkormányzatának vállalnia kell, hogy az érintett épületrészt 
legalább a projekt fenntartási időtartamának végéig (a megvalósítást követő 5 évre) 
biztosítja, s abban a szerkesztőséget 3 fős személyzettel működteti. Ez a 
kötelezettség a településen belüli szakmai feladat racionalizálással és munkavállalók 
áthelyezésével küszöbölhető ki. 

• Az iroda működtetésével vélhetően többlet rezsi és szakmai költségek is 
jelentkeznek. Ez az átadás átvétel során irodaszer, papír, nyomtatópatron 
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vonatkozásban csökkenthető legalább az első évben, hiszen a projektben ezen a 
jogcímen jelentős összeg kerül elszámolásra. (Kb: 1 000 000 HUF) 

• Biztosítani kell a projektmenedzsmentet, mely a (LP) vezető partneri feladatokat, 
pénzügyi és szakmai beszámolók, jelentések leadását végzi (a zárójelentés 
elkészítésének várható ideje: 2013.05.15) 
- Füzesgyarmat közalkalmazottként foglalkoztatná tovább a projekt menedzsert, 

akinek a feladata a projekt lezárásán túl a Tourinform Iroda vezetése lesz. Éves 
bérköltség (27%) járulékokkal összesen: 4 145 ezer Ft  

- A projekt asszisztens esetében Munkaügyi Központos foglalkoztatási 
kötelezettség áll fenn, mely január 31-én lejár. A jelenlegi munkavállalónál január 
26-ig „Start bónusz” kártya miatt nem áll fenn járulékfizetési kötelezettség. A 
projekt asszisztens bérének és járulékainak 45%-át tudjuk a pályázatból 
finanszírozni. Így ebben az esetben januárban – 149 000 Ft; február 01-május 15-
ig – 617 750 Ft.   

- A pénzügyi asszisztensi feladatot a helyi önkormányzattól kijelölt személy látja el. 
• A projekt január-február hónapra eső kiadásait előre, míg az erre az időszakra 

eső 5% saját forrást meg kell finanszírozni (Kb. 835 000 HUF). Várhatóan csak 
július 30-án várható a támogatás megérkezése.  

 
Összefoglalva az eddig leírtakat, 2013 évre vonatkozóan Füzesgyarmat Önkormányzata 
részére az ICBCKB-HURO című, HURO/1001/024/1.2.3 számú projekt és a Tourinform 
Körös-Sárrét iroda működtetése a következők szerint alakulhat: 
kiadások:   6 746 000 HUF 
bevételek: 16 700 000 HUF 
 
 
Szeghalom, 2012. október 18. 
 
 
 
 
                     Bere Károly 
                      polgármester 


