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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata 2015. szeptember 1-jei határidővel az Európa a 

Polgárokért program Polgárok Találkozása alprogramon belül az EACEA (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency) brüsszeli ügynökségéhez. 569609-CITIZ-1-

2015-2-HU-CITIZ-NT azonosító számú 100% támogatási intenzitású pályázata 135.000 

EURO vissza nem térítendő támogatást nyert egy olyan konferencia sorozatra, amely az 

európai polgári kezdeményezés folyamatát szimulálja a részt vevő 8 országból mintegy 10 

szervezetnek az európai demokrácia mentén. A program 4 országban kerül megrendezésre 5 

alkalommal az alábbi időpontokban és városokban: 

 

1. Békés – 2016. szeptember 9-11. 

2. Mohol – 2016. október 7-9. 

3. Myszków – 2016. november 4-6. 

4. Gyergyószentmiklós – 2016. december 3-6. 

5. Békés – 2017. március 24-26. 

A projekt keretében Békés Város Önkormányzatának célkitűzése, hogy meghatározzon egy 

európai polgárok kezdeményezési folyamatot az európai polgárok számára, ami feljogosítaná 

őket arra – természetes személyként, hogy aktívan részt vehessenek az EU jövőjének 

formálásában.  

Az általános célkitűzés két specifikus célmeghatározásból áll (SO): 

Első cél: Öt tematikus workshop megrendezése, ahol az az öt téma kerül meghatározásra, 

amely a „Towards a revision of the European Citizens’ Initiative” című tanulmányban 

ismertetett 5 kihíváson alapul: 

 horizontális kérdések 

 regisztráció az Európai Bizottság által 

 Online Gyűjtési Rendszer Tanúsítvány a tagállamok által  

 Támogató nyilatkozatok gyűjtése a szervezők által 

 A sikeres ECI-k benyújtása, EP meghallgatás és válasz a bizottságtól 



 
 

A második célja a projektnek az, hogy egy „Európai Polgárok Kezdeményezését” szimuláljon 

a résztvevő partnerekkel. Az első konferencián egy témában kell megegyezni, amelyet 

eljuttatunk az Európai Bizottság számára. A szimuláció egy európai közösségek hálózatán fog 

alapulni, ezáltal valós tapasztalatot fog biztosítani valamennyi résztvevőnek az európai 

demokrácia működéséről. A konferenciák mellett kulturális események kerülnek 

megrendezésre, annak érdekében, hogy megismerhessük egymást és megerősítsük a 

kötelékeket az európai kultúrákon által. 

A projekt költségvetése alapján közbeszerzési ajánlattételi felhívással került kihirdetésre a 

nyilvánossági feladatok ellátása, a rendezvényekkel kapcsolatos szakértői tevékenység, 

valamint az utazás-étkezés-szállás feladatok egyéb beszerzéssel történnek. 

 

Támogatási döntés száma:  2015-3436/001-001 

Projekt összköltsége:   135.000 EUR 

Projekt időtartama:   2016.01.01.-2017.12.31. 

 

A projekt megkezdéshez 40 % előlegnek megfelelő 16.769.160 Ft Békés Város 

Önkormányzata részére átutalásra került 2016.01.27-én. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EACEA brüsszeli 

ügynökségéhez 2015. szeptember 1-jén benyújtott 569609-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-

NT azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 2015-3436/001-001 azonosító számú 

támogatási döntés alapján a projekt végrehajtására vonatkozó feladatokat jóváhagyja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési 

szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, 

beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat 

képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő: éprtelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2016.augusztus 16. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


