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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 

HURO/1101/002/1.2.1. sz. projekt elindításával a projektmenedzsment szervezet áttekintette a projekt 

előfinanszírozásával kapcsolatos feladatokat, ez évben felmerülő költségeket. Az ütemezés szerint az 

első támogatások beérkezése 2014 év elején várhatóak, addig meg kell előlegezni a költségeket. Ez 

ügyben folynak a tárgyalások az MVM NET-el, de a projekt biztonságos lebonyolítása érdekében fel 

kell készülni arra is, hogy eredménytelen tárgyalás esetén a projektben részt vevő önkormányzatoknak 

kell megelőlegezni a költségeket.  

A projekt ütemezésére alapozott számítások szerint 2014-ben 60 millió Ft szükséges a projekt ez évi 

munkáihoz. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 54/2012. (XI. 20.) sz. határozatával az 

alábbiakról döntött:  

 
Békési Kistérségi Társulás 

54/2012. (XI. 20.) sz. határozata 

 

1. A Társulási Tanács hatályon kívül helyezi az 51/2011. (XII. 13.) sz. határozatának 

második – költségviselési arányokat meghatározó – táblázatát. 

2. A nyertes HURO pályázat megvalósításhoz szükséges önerőt és az esetlegesen 

felmerülő egyéb költségeket a projektben résztvevő önkormányzatok a következő arányban 

viselik: 

Önkormányzat % 

Békés 59,2 

Bélmegyer 3,0 

Csárdaszállás 1,4 

Kamut 3,1 

Mezőberény 33,3 

Összesen: 100,0 

 

3. Az esedékes költségek megfizetése – a Társulás előzetes értesítése alapján – a 

Társulás számlájára való átutalással történik. 

 

4. A befizetések aránya képezi - az önkormányzatok eltérő megállapodásának hiányában 

– a HURO pályázattal létrehozott informatikai hálózati vagyon jövőbeni felosztásának 

alapját is. 

 

Határidő: szövegben 

Felelős: Projektben résztvevő önkormányzatok polgármesterei 

 

K.m.f. 

 

 Izsó Gábor sk. Smiri László sk. 

 társulási elnök jkv. hitelesítő 
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A megvalósításhoz szükséges előfinanszírozási összeg megoszlása a Társulási Tanács 54/2012. (XI. 

20.) sz. határozata szerint a következő: 

 

Békés: 35 520 000 Ft 

Bélmegyer: 1 800 000 Ft 

Csárdaszállás: 840 000 Ft 

Kamut: 1 860 000 Ft 

Mezőberény:  19 980 000 Ft  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti 35 520 000 Ft önkormányzatra eső előfinanszírozási 

költség megelőlegezéséről, biztosításáról és az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe történő 

betervezéséről szíveskedjenek dönteni. Előre láthatólag a megelőlegezett összeg átutalására április 

hónapban kerül sor, valamint a Békési Kistérségi Társulás a projekt megvalósítása során lehívott, és 

számára ténylegesen kifizetett támogatási összegek megérkezését követően megkapott támogatási 

összegből köteles Békés településre eső részt visszafizetni, melyre várhatóan 2014. elején kerülhet sor.  

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől, az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Békési Kistérségi Társulás Magyarország-

Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101/002/1.2.1. sz. 

projektje előfinanszírozásához, Békés Város Önkormányzatát érintő, összesen 35 520 000 Ft 

(azaz harmincötmillió-ötszázhúszezer forint) összegű előfinanszírozási összeget, az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja, azzal, hogy a Békési Kistérségi Társulás 

köteles a projekt megvalósítása során lehívott, és számára ténylegesen kifizetett támogatási 

összegek megérkezését követően megkapott támogatási összegből a Békés településre eső részt 

visszafizetni. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  
 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2013. január 17. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


