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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
1. Az Európai Bizottság C(2008)1075 számú döntésével 2008. március 25-én fogadta el a 
2007-2013 idıszakra szóló Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmőködési 
Programot. 
 
Magyarország és Szerbia határ menti kapcsolatainak erısítését a 2004-2006 idıszakban 
mőködı háromoldalú (magyar-román-szerb) INTERREG IIIA programot követıen 2007 és 
2013 között a bilaterális Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmőködési 
Program segíti. A támogatás egyik fı célja, hogy a tagállamok - ebben a programban 
Magyarország - és a (potenciális) tagjelölt országok - ebben a programban Szerbia - határon 
átnyúló együttmőködése, a Programban támogatásra jogosult területek fokozatos gazdasági-
társadalmi integrációja erısödjön.  
 
A Program elıcsatlakozási támogatási eszközként (Instrument for Pre-Accession Assistance) 
mőködik a 1085/2006/EK tanácsi rendelet és annak végrehajtásáról szóló 718/2007 Bizottsági 
Rendelet alapján. A Program hosszú távú átfogó célkitőzése, hogy elısegítse egy fenntartható 
és biztonságos környezettel rendelkezı harmonikus és együttmőködı régió létrehozását, 
amelyben a kulturális és természeti örökséget közösen menedzselik, az üzleti, oktatási, 
kutatási és kulturális együttmőködések erısödnek és növekszik a foglalkoztatottság. E cél 
elérése érdekében olyan közös, határon átnyúló fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek 
hozzájárulnak az alábbi specifikus célokhoz:  
 
1. A periférikus területek elszigeteltségének csökkentése a határ menti területek 
elérhetıségének javítása által  
2. Környezeti stabilitás és biztonság a határterületen 
3. Szinergiák és együttmőködés a gazdaságban 
4. A közös kulturális örökség, a kulturális értékek, a hagyományok ápolása és a turizmus 

fejlesztése 

5. Intenzív kulturális, oktatási és kutatási kapcsolatok elısegítése 
 
A Program finanszírozását maximum 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a 
fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerı, illetıleg kormányzati 
társfinanszírozás együttesen) jelenti. A pályázónak 5% önerıt kell biztosítaniuk, a 
kormányzati támogatás 10%-os, a támogatás odaítélése hosszadalmas folyamat eredménye.  
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A Program lebonyolítása egységes szerkezetben történik, függetlenül az államhatárok által 
meghatározott területi megosztástól, közös projekteken keresztül és közös döntéshozatal 
alkalmazásával. 
 
A program Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A Program lebonyolításának 
technikai, adminisztratív feladatait (pályázati rendszer mőködtetése, kommunikáció, pályázati 
tanácsadás, stb.) a Közös Szakmai Titkárság látja el. 
 
2. 2011. január 12-én a bánáti, Novo Milosevo-i (Beodra-i) helyi közösség képviselıje 
elektronikus levélben keresett meg, amelyben tájékoztatott arról, hogy Vajdaság legnagyobb 
kastélyának, a Karácsonyinak a magtárát szeretnék múzeummá alakítani. 
 
Erre lenne nekik, az IPA-program keretében, szükségünk egy magyar partnere Csongrád 
megyében, közös pályázat beadásához. A pályázatot február 12-ig kellene benyújtani. 
 
Az IPA projekt-végrehajtás alapelvei az alábbiak: 
 
A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a határ magyar és szerb oldaláról 
egyaránt be kell vonni partnereket az egyes projektekbe; a fejlesztéseknek a határ mindkét 
oldalán jelen lévı erıforrásokat kell használniuk, vagy ezek támogatásával kell 
megvalósulniuk; a projekt eredményeinek pedig bizonyítható, érzékelhetı határon átnyúló 
hatással kell bírniuk mind a magyar, mind a szerb oldalon.  
 
A Vezetı Kedvezményezett elv a Program keretében támogatott valamennyi projekt kapcsán 
alapvetı követelmény. A vonatkozó Európai Bizottsági rendelet alapján, a határokon átnyúló 
projektben résztvevı partnerek a pályázat benyújtása elıtt kijelölnek a partnerség tagjai közül 
egy vezetı partnert, az ún. Vezetı Kedvezményezettet. A projektet a Vezetı 
Kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg 
az adott projekt, valamint a Program közös végrehajtó szervei között. A Vezetı 
Kedvezményezett felelıssége, hogy egy együttmőködési megállapodáson alapuló, jól mőködı 
partnerséget állítson fel a projektben résztvevı valamennyi partnerrel. A Vezetı 
Kedvezményezett feladata, hogy biztosítsa a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerő 
felhasználását. A Vezetı Kedvezményezett, miután meggyızıdött arról, hogy a projektben 
résztvevı partnerek teljesítették az adott idıszakra kitőzött feladatot, arról megfelelı szakmai 
és pénzügyi beszámolót készítettek, a költségeket ez alapján igazoltatták a kijelölt ellenırzést 
végzı szervezettel, összesítı idıközi szakmai és pénzügyi beszámolót állít össze, és azt 
megküldi a Közös Szakmai Titkárság részére. A Vezetı Kedvezményezett felelıs az IPA 
támogatás projektben résztvevı partnerek felé való továbbításáért. 
 
2011. január 18. napján a kiszombori polgármesteri hivatalban egyeztetést tartottunk, melyen 
részt vett Stražmešterov Sava - az örökségvédelmi szervezet helyettes vezetıje, Bakić 
Svetlana - restaurátor az örökségvédelmi szervezettıl, Dragan Rauški - Vojvodinspa 
várostervezı, Saša Vojnović - Novo Miloševo polgármestere, ðorñe Popov - Vojvodinspa, 
elnök, Fejstamer Róbert - ICR ügyvezetı pályázati tanácsadó, Szuda Zoltán - tanácsadó, 
Gulyás Csaba – tanácsadó, Bacsa György alpolgármester úr és én. 
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Az egyeztetésen az alábbiakat hangzottak el: 

1. „A szerb partner bemutatkozott és ismertette projektelképzelését. Novo Milosevo a 
Karácsony család építészeti örökségének helyszíne, az egykori góré épülete már 
helytörténeti múzeum. Cél a Karácsony kastély magtárának felújítása, melynek teljes 
költsége 250.000 EUR. Ennek csak csekély részét tervezik ebbıl a forrásból fedezni. 
Javasolták legyen vezetı partner Kiszombor. A helyszín közelében található az aracsi 
templom, mely potenciális búcsújáró hely. A településen jelentıs SPA létesítmény 
épül osztrák tıkébıl. www.vojvodinspa.com http://novomilosevo.org.rs/gdesmo.html  

2. Kiszombor projektelképzelése, a Rónay-kúria tetıtér beépítése nem lehet a projekt 
része, hiszen nem osztható meg, ezért a település a mőemléki környezet rendezésével 

szeretne pályázni. A testületi felhatalmazás leghamarabb január 25-én születhet meg. 
3. Megállapodás született, hogy a pályázatban a fıpályázó és a 3. partner szerb oldalon 

lesz. Ebben a vonatkozásban felmerült Nagybecskerek/Zrenjanin neve is. A pályázati 
dokumentációt szintén szerb oldalon állítják össze (Fejsztámer Róbert), melyhez 
magyar oldalról az Euro M-érték Kft szállítja a mellékleteket és az angol nyelvő 
szöveget. Január 28-ra a magyar fél összeállítja projektelképzelését és ezt beárazva 
elküldi a szerb partnereknek, majd ezt követıen újabb találkozón megállapodnak a 
pontos kötelezettségvállalásról és projekttartalomról. A projekt a tiszántúli kastélyok 
tematikus út kijelölését célozza meg, ezért egy magyar és szerb nyelvő 
rövidfilmsorozat készül, egy szerb, angol és magyar nyelvő nyomtatott kiadvány, 
valamint egy nyitó és egy záró rendezvény konferenciával egybekötve. 

4. Felek kifejezték azon szándékukat, miszerint ezen a pályázati fordulón együtt 
szeretnének indulni, valamint a késıbbi együttmőködést is szorgalmazták. Ezt 
követıen a házigazda bemutatta a település építészeti kulturális örökségét. 

 
Fentiek alapján, az IPA-pályázat keretében Kiszombor mőemléki környezetének rendezésére 
lehetne pályáznunk, közösen a szerb partnerrel, oly módon, hogy a Vezetı Kedvezményezett 
szerepét a nagyobb támogatási összegre pályázó szerb partner töltse be. 
 
A Program hivatalos nyelve az angol, ezért a teljes programdokumentum angol nyelven került 
kidolgozásra. 
 
Amennyiben a T. Képviselı-testület a pályázat benyújtása mellett dönt, szükséges szakértıt 
megbíznunk a pályázat elıkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban. A szakértıi 
tevékenység elvégzésére az EURO M-Érték Kft-tıl (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. 
képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) kértünk árajánlatot, azonban az még jelen elıterjesztés 
elkészítésekor nem állt rendelkezésre. 
 
Kérem a T. Képviselı-testület, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2010. január 20. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



Tárgy: IPA-pályázat 
 
____/2011.(I. 25.) KNÖT h. 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az IPA-
pályázat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy az Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) program keretében pályázni kíván 
Kiszombor település mőemléki környezetének rendezésével kapcsolatban, amely cél elérése 
érdekében partnerségi viszonyt alakít ki a szerbiai Novo Milosevo településsel a közös 
pályázat benyújtása érdelében. 
 
A projektet a nagyobb támogatási összegre pályázó szerb partner, Novo Milosevo település - 
mint Vezetı Kedvezményezett – képviseli. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat, valamint a 
szerb partnerrel kötendı együttmőködési megállapodás elıkészítésével kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 
 
A határozatról értesül: 

- Saša Vojnović - Novo Miloševo polgármestere 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
Tárgy: Megbízás IPA-pályázattal kapcsolatos pályázatírói és lebonyolítói tevékenységre 
 
____/2011.(I. 25.) KNÖT h. 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a megbízás 
IPA-pályázattal kapcsolatos pályázatírói és lebonyolítói tevékenységre tárgyú elıterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az IPA-pályázattal 
kapcsolatos pályázatírói és lebonyolítói tevékenységgel megbízza a _____________-t 
bruttó_______,- Ft összegért. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget a 2011. évi költségvetésében eredeti elıirányzatként 
biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


