
 1 

                                                                                             
 

Előterjesztés 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. december 16-i ülésére 

 

Tárgy: I.  Beszámoló Békés Megye Képviselő-testülete 2011. évi nemzetközi 

programjának végrehajtásáról 

II.  Békés Megye Képviselő-testületének 2012. évi nemzetközi programja 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 314/2010. (XII. 17.) KT. számú határozatával fogadta el a 

Képviselő-testület 2011. évre vonatkozó nemzetközi programját, melynek végrehajtásáról az 

alábbiak szerint számolok be: 

 

A Békés Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatrendszerének szerkezete 
 

A közvetlenül szomszédos megyékkel ápolt testvérmegyei kapcsolatok 

- Arad megye 

- Bihar megye 

 

Kárpát-medencei vonatkozású testvérmegyei kapcsolatok 

- Hargita megye 

- Kovászna megye 

- Vajdaság Autonóm Tartomány 

     

Transznacionális kapcsolatok 

- Nyugat-Flandria Tartomány (Belgium) 

- Deux-Sévres megye (Franciaország) 

- Észak-Szumátra Tartomány (Indonézia) 

 

Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

- Európai Régiók Gyűlése (AER) 

- Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 

(CESCI) 

- Európai Régiók Intézete (IRE) 

- Békés-Arad Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (BAEGTC) 

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                   ELNÖKE 

                   5601 Békéscsaba, Derkovits sor,        Pf.: 118 

                   Telefon: 66/441-156       Telefax: 66/441-609 
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A Békés Megyei Önkormányzat fent felsorolt nemzetközi kapcsolatai közül az alábbiak 

meghatározó szerepét fontos kiemelni: 

- Határmenti Arad megyével és Bihar megyével történő együttműködésünk: 

A jószomszédi kapcsolatainkat projekt alapú közös tevékenységek, a rendszeresen 

megtartott vegyes bizottsági ülések és további partneri látogatások erősítik.  

- Hargita megyével és Kovászna megyével való kapcsolat: 

Romániai magyarsággal való kapcsolat folytonos erősítése, és a lehetőségek 

felkutatásával, illetve projekt ötletek generálására törekedtünk, jövőbeli közös 

programok megvalósítása érdekében. 

- Nyugat-Flandria Tartománnyal a projekt alapú együttműködésre helyeztük a 

hangsúlyt.  

- Európai Régiók Gyűlése, melynek rendezvényein az európai területfejlesztési 

folyamatok nyomon követése miatt rendszeresen részt veszünk.  

 

 

 

I. Beszámoló Békés Megye Képviselő-testülete 2011. évi nemzetközi programjának 

végrehajtásáról 

 

A 2011. évi nemzetközi programterv a nemzetközi kapcsolatok tervezése, fenntartása terén 

alapelvként fogalmazta meg a projektalapú, érdemi tartalommal bíró együttműködések 

folytatását és továbbiak kialakítására való törekvést. Ennek megfelelően, a takarékosság és 

fenntarthatóság elvét szem előtt tartva a kölcsönös, szakmai, gazdasági előnyökkel járó közös 

programok számát sikerült növelni. A megyei önkormányzat 2011. év nemzetközi kapcsolatai 

az alábbi részletes beszámolóban kerülnek kifejtésre. 

 

I.1. A közvetlenül szomszédos megyékkel ápolt testvérmegyei kapcsolatok 
 

Vegyes Bizottságok munkája 

 

A Békés Megyei Önkormányzat 2007. év őszén a romániai szomszédos Arad és Bihar 

megyékkel ápolt testvérmegyei kapcsolatok alapján megújított és kibővített együttműködési 

megállapodásokat kötött. Önkormányzatunk az ezen megállapodások végrehajtó szerveiként 

működő Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottság és Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság 

munkáját kiemelten fontosnak tartja.  

A bizottságok munkaterv szerinti működése a 2011. évben az alábbiak szerint valósult meg.  

 

Arad–Békés Megyei Vegyes Bizottság 

Arad megyével a 2011. évben négy vegyes bizottsági ülés valósult meg (kettő Arad 

megyében, kettő Békés megyében). Ezek egyike volt a 2011. szeptember 17-én Gyulán, a 

Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottsággal együttesen megrendezett rendkívüli, összevont 

vegyes bizottsági ülés. 

 

A Vegyes Bizottság 2011. évi ülésein az alábbi jelentősebb témaköröket vitatta meg: 

 

 Folyamatos tájékozódás a HU-RO 2007-2013 Program folyamatban levő HURO/1001 

pályázati felhívás aktuális kérdéseiről; 

 A Békés és Arad megyei határközeli közutak állapota, a korszerűsítés lehetőségei. A 

Dombegyház-Kisvarjas határátkelőhöz vezető közút ügye; 

 A Békés-Arad EGTC létrehozásának aktuális kérdései; 
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 Békés és Bihar megyék együttműködési lehetőségei a biogazdálkodás és a megújuló 

energiaforrások területén;   

 A Békés megyei oktatás, képzés és szakképzés, valamint az Arad megyei oktatás, 

képzés és szakképzés bemutatása és az együttműködési lehetőségek feltárása; 

 A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, illetve a Békés Megyei Levéltár, valamint az 

Arad megyei “AD Xenopol” Könyvtár bemutatkozása és együttműködési 

lehetőségeinek megvitatása; 

 A Békés és Arad megyéket érintő turisztikai útvonal kialakítása; 

 A Békés megyei területrendezési terv módosításának bemutatása. 

 

Békés–Bihar Megyei Vegyes Bizottság 

A Bihar megyével a 2011. évben öt vegyes bizottsági találkozó megszervezésére került sor. 

Ezek közül kettőt Romániában hívtunk össze (Madarász és Nagyvárad), míg három ülésnek 

Békés megye adott otthont (Biharugra, Gyula és Sarkad).  Gyulán, a Városi Sportcsarnokban 

került sor 2011. szeptember 17-én Békés-Arad-Bihar Megyei Mezőgazdasági, Élelmiszeripari 

kiállítás és Üzletember-találkozóra, melyet Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-

testületének elnöke nyitott meg. Az üzletember-találkozó társrendezvényeként rendkívüli, 

összevont vegyes bizottsági ülést tartottak az Arad-Békés és Békés-Bihar Megyei Vegyes 

Bizottságok. 

A Vegyes Bizottság 2011. évi munkaprogramja alapján megtartott négy rendes ülését 

kiegészítette egy soron kívüli ülés is, amelyet Gyula Városában tartottunk meg és amely 

kiegészült egy mezőgazdasági kiállítással és üzletember találkozóval is. 

A Vegyes Bizottság 2011. évi ülésein az alábbi jelentősebb témaköröket vitatta meg: 

 A HURO 2011. évben meghirdetett pályázati felhívásainak mindenkori aktuális 

kérdései; 

 Békés és Bihar megye együttműködési lehetőségei a biharugrai és a cséffai halastavak 

ügyében; 

 Békés és Bihar megye együttműködési lehetőségei a biogazdálkodás területén; 

 A Békés és a Bihar megyei civil szervezetek bemutatkozása és az együttműködési 

lehetőségeik feltárása; 

 A Békés megyei és a Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák bemutatkozása és 

együttműködési lehetőségeinek vizsgálata; 

 Tájékozódás az „A+B EXPO – Közös EXPO, Közös PIAC – Gazdaság- és 

Kereskedelemélénkítés Arad és Békés megyékben” című projekt megvalósításáról; 

 A Békés Megyei Levéltár és a Bihar Megyei Levéltár bemutatkozása és 

együttműködési lehetőségeinek egyeztetése; 

 A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a Bihar Megyei Könyvtár 

bemutatkozása és projektalapú együttműködése; 

 Tematikus turisztikai útvonal kialakítása Békés és Bihar megyékben. 

 

A vegyes bizottsági ülésekről összességében elmondható, hogy a kitűzött célokat teljesítették. 

Mindkét bizottság meghatározta és számba vette azokat a lehetséges együttműködési 

projekteket, amelyek a határmenti térségben élő emberek életminőségének javítását 

szolgálhatják. Meggyőződésünk, hogy a határmenti partnerekkel történő projektalapú 

együttműködés, a gazdasági szerkezetváltáshoz és a felzárkózáshoz való hozzájárulást segítik 

elő. Közös projektjeink a valós igényekhez való irányulása, a korszerű technológiák és know-

how importja fejlesztheti elavult és hiányos infrastruktúránkat, élénkíthetik megyénk 

gazdasági aktivitását, gyorsíthatják gazdasági növekedésünket és emelhetik az innovációs- és 

tudástranszfer szintjét. 
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Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 (a 

továbbiakban: HU-RO) Közös Monitoring Bizottsága és Közös Irányító Bizottsága 2008. 

év tavaszán megtartotta alakuló ülését. A tagok az Irányító Hatóság, valamint a Közös 

Szakmai Titkárság több írásbeli eljárásában közös megegyezéssel fogadták el a program 

dokumentumait. A program sikeres tervezéséhez és lebonyolításához, a pályázatok kiírásához 

véleményünk és javaslataink közlésével járultunk hozzá. Békés megye a pályázatok 

értékelésével kapcsolatos valamennyi ülésen részt vett, aktívan hozzájárult az ülések 

munkájához, így a program végrehajtásával kapcsolatban időarányosan megvalósítottuk a 

tervet. 

A Közös Monitoring Bizottság, illetve a Közös Irányító Bizottság évente rendszeresen több 

ülést tart, amelyeken a bizottságok a pályázati eljárással, a források felhasználásával, illetve a 

meghirdetés előtt álló pályázati felhívásokkal kapcsolatos döntéshozatali mechanizmusokról 

tárgyalnak. 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programot 2011. szeptember 

21-én Debrecenben értékelték. Az egész napos rendezvény keretében délelőtt szakmai 

konferenciát tartottak, majd Debrecen főterén a legjobb projektek mutatkoztak be. A Békés 

Megyei Önkormányzat mind a szakmai, mind a tematikus programokban kiemelkedő szerepet 

kapott. Farkas Zoltán, a közgyűlés elnöke előadás keretében mutatta be a Békés Megyei 

Önkormányzat határ menti kapcsolataiban elért eredményeket, a vegyes bizottságok 

működésének tematikáját, és az AB Expo projektet.  

A Közös Monitoring Bizottság és a Közös Irányító Bizottság 2011. októberében 

Nyíregyházán tartotta legutóbbi ülését, amelyen a résztvevők a HURO/1001 pályázati 

felhívásra beadott pályázatokról döntöttek. 

 

„A+B Expo – Közös EXPO, közös Piac – Gazdaság- és kereskedelemélénkítés Arad és 

Békés megyékben” című projekt  

A Békés Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott Békés megyei és Arad megyei 

partnerével a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

pályázati felhívására az „A+B Expo – Közös EXPO, közös Piac – Gazdaság- és 

kereskedelemélénkítés Arad és Békés megyékben” című projekttel. 

A projekt célja a vállalkozások élénkítése a határmenti régióban, továbbá a vállalkozások 

együttműködésének ösztönzése, és egyszerűsítése a két megyében létrejövő kiállítási 

központok infrastrukturális fejlesztése által. A projekt elsődleges tevékenysége magyar 

oldalon egy multifunkcionális, de főként gazdasági célú kiállítási csarnok megvalósítása a 

Békés megyei repülőtér mellett mintegy nettó 2.250.000 euro költséggel, mely összeg 

tartalmazza az épület üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzését is. Az aradi partner a 

már működő kiállítási csarnokainak bővítését tervezi, egy konferencia központtal. 

A kiállítási csarnok építésének tényleges kivitelezési munkálatai ez év nyarán kezdődtek meg. 

Jelen beszámoló készítésekor a csarnok szerkezetileg kész, a lépcső és liftakna kivételével. A 

vállalkozási szerződés szerint a beruházás műszaki átadása 2012. március 23.  

A beruházás üzemeltetéséhez szükséges eszközeinek (anyagmozgatás gépei, takarítógépek, 

irodatechnikai eszközök, informatikai eszközök stb.) beszerzése folyamatban van.  

A megvalósulás a támogatási szerződés részét képező ütemtervnek megfelelően történik. A 

projekt befejezési határideje 2012. augusztus 31. 

 

 

  

http://www.bekesmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=16&setextin=Magyarorsz%E1g-Rom%E1nia+Hat%E1ron+%C1tny%FAl%F3+Egy%FCttm%FBk%F6d%E9si+Program&tms=12M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
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Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Az Európai Területi Együttműködés források hatékonyabb fogadására - egy új jogintézmény 

formájában - lehetőség nyílt az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

(European Grouping of Territorial Cooperation, továbbiakban: EGTC) létrehozásával. 

Ennek megfelelően Békés Megye Képviselő-testülete, valamint az Arad Megyei Tanács a 

térség külügyi célkitűzései megvalósításának eszközeként arról döntött, hogy a két 

önkormányzat közös szándékán alapuló további együttműködése szerint megalakítja közös 

EGTC szervezetét.  

Az EGTC alapvetően az alábbi funkciókat képes betölteni: 

 Közös fejlesztési programok és projektek generálása, lebonyolítása; 

 Kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, koordináció; 

 Térségi lobbi és marketing tevékenység. 

Békés és Arad megye egyaránt érdekelt a térség fejlesztésének előmozdításában, a szoros 

együttműködés kialakításában, ezért az EGTC létrehozása nagyon időszerű feladat. A Békés 

Megyei Önkormányzat alapító tagként indítványozta, hogy a két partner készítse elő az 

érvényes EU és hazai jogszabályok szerint a Békés-Arad Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás (BAEGTC) létrehozását. Kezdeményezte továbbá, 

hogy a két Testület munkaszervezete / hivatala kezdje meg a szervezet nyilvántartásba 

vételéhez és a működése megkezdéséhez szükséges munkát. Ennek keretében mindkét alapító 

tag elfogadta a szervezet Alapszabály és Egyezmény javaslatát.  

Az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes 

szabályairól szóló 16/2010. (XII.15) KIM rendelet alapján a Békés Megyei Önkormányzat 

által a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez benyújtott jóváhagyási kérelmünket 

elfogadták. Az Arad Megyei Tanács engedélyezési eljárása folyamatban van, mely 

lefolytatását követően kezdeményezhető a Fővárosi Bíróságnál a Társulás bejegyzése.  

 

 

Ivóvíz átvezetés Arad megyéből 

A Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Arad Megyei Vízművek a Békés Megyei 

Önkormányzat koordinációja mellett 2010. január elején konzorciumi szerződést (ivóvíz 

átvezetés) írt alá arra vonatkozóan, hogy a Maros-hordalékkúp a magyarországinál jóval 

kevésbé szennyezettebb aradi részéről ivóvíz érkezzen Békés megyébe. A kezdeményezésnek 

az volt a célja – összhangban a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programmal - hogy az 

ivóvízminőség-javítás terén olyan műszaki megoldást részesítsünk előnyben, mely 

hosszútávon, biztonsággal képes ellátni egészséges ivóvízzel Békés megye településeinek 

nagy részét, valamint közgazdasági összehasonlításban a leginkább ésszerű mértékű 

beruházási és üzemeltetési költségterhekkel jár együtt. A Békés Megyei Vízművek Zrt., 

valamint az Aradi Vízmű 2011. április 7-én Aqua Trans Mures S.A. néven alapítottak 

gazdasági társaságot, melynek célja az Arad megye területén lévő ivóvíz kitermelése és annak 

szállítása, mely a Békés Megyei Vízművek szolgáltatási területén hosszú távon biztosítja a 

folyamatos és biztonságos ivóvízellátást. A Romániából az első magyarországi elosztópontig 

megvalósuló közös vezetékszakasz kiépítése érdekében létrejött önkormányzati 

tulajdonközösség (ARVIFET), - melynek tagja a Békés Megyei Önkormányzat is – valamint 

a négy békés megyei társulás 2011. augusztus 31-én egy-egy pályázatot nyújtott be a 

megvalósítás pénzügyi forrásának biztosítására az európai uniós támogatást biztosító KEOP 

pályázaton belül.  
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Az előterjesztés I.1. 2011. évi külügyi események című melléklete ismerteti kronológiai 

sorrendben az Arad és Bihar megyei partnereinkkel megvalósult eseményeket.  

 

I.2. Kárpát-medencei vonatkozású testvérmegyei kapcsolatok 

 

Hargita megye  

Hargita Megye Tanácsával 2011. évben több ízben vettük fel a kapcsolatot azzal a céllal, 

hogy Európai Uniós forrás elnyerését biztosító pályázat közös benyújtását tegyük meg.  Az 

egyeztetések során olyan projektötleteket próbáltunk megfogalmazni, amelyekkel jó eséllyel 

pályázhatunk a jövőben támogatásra. A projektalapú együttműködésre való  törekvés velük is 

egyre erősebb célkitűzésünknek megfelelően. 

 

Kovászna Megye 

Kovászna Megye Tanácsának képviselőivel több alkalommal szerveztünk közös programot, 

amelynek során a résztvevők a két megye intézményei között megvalósítható programokat, 

valamint azok végrehajtásának feltételeit egyeztették. 

Kovászna megyében 2011. január 18-21 között Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács 

elnöke és Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere fogadta Békés megye 

küldöttségét az „Összetartozunk” találkozó keretében. A találkozón felvázolták a két megye 

intézményei között megvalósítható programokat, valamint azok végrehajtásának feltételeit. 

Hargitával közösen sor került egy egyeztetésre, amelyen a könnyített állampolgárság 

megszerzésével való testvérmegyei testvértelepülések közreműködési lehetőségeiről 

egyeztettek a delegáció tagjai. Békés megye részéről Farkas Zoltán elnök, Kónya István 

alelnök és Dr. Dávid Sándor főjegyző vett részt a látogatáson, ahol Veszprém és Heves megye 

is képviseltette magát. 

Kovászna Megye Tanácsának delegációja 2011. április 2-4. között látogatott Békés megyébe 

Tamás Sándor elnök vezetésével. A látogatás célja a Megyejárás programsorozat 

tanulmányozása volt. A Kovászna Megyei Tanács elnökét, a Kovászna Megyei Művelődési 

központ vezetőjét, valamint a tanács munkatársait Farkas Zoltán elnök, H. Kovács Judit 

társadalmi megbízatású alelnök, Kónya István alelnök, és Dr. Dávid Sándor főjegyző fogadta. 

 

Az előterjesztés I.1. 2011. évi külügyi események című melléklete ismerteti kronológiai 

sorrendben a Hargita és Kovászna megyei partnereinkkel megvalósult eseményeket.  

 

 

I.3. Projektalapú együttműködésen alapuló egyéb transznacionális kapcsolatok 

 

Nyugat-Flandria Tartomány 

Békés megye a belgiumi Nyugat-Flandria Tartománnyal már több mint egy évtizede folytat 

sikeres projektalapú szakmai kapcsolatokat.  

Nyugat-Flandria Tartomány meghívására Békés megye turisztikai promóciós bemutatkozó 

látogatást tett Brugge Városában 2011. június 15-16-án.  A látogatás szakmai programját a 

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány állította össze. A 

visszajelzések alapján bizonyos, hogy a bemutatkozó látogatás hasznos és alkotó módon járult 

hozzá Békés megye és Magyarország Brugge Város közönsége előtti népszerűsítéséhez.  

A belga partner évek óta stabil, kiszámítható együttműködési készséggel és munkával járul 

hozzá kapcsolataink sikeréhez. 
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Észak-Szumátra tartomány  

Az indonéziai Észak-Szumátra tartománnyal Békés megye testvértartományi kapcsolatai 

három éves múltra tekintenek vissza. 2008. októberében került sor az Együttműködési 

Szándéknyilatkozat aláírására, amit 2009. májusában egy Észak-Szumátra önkormányzati 

szakembereiből és üzletembereiből álló delegáció Békés megyei látogatása követett. A 

további együttműködés szándékát felek a 2010. januárjában aláírt Együttműködési 

Megállapodással erősítették meg.  Ekkor az Észak-Szumátrai meghívásra Indonéziába utazó 

Békés megyei delegációban a megyei önkormányzati képviselőkön kívül Békés megye 

meghatározó vállalkozásainak vezetői is helyet kaptak. 

A két tartomány közötti együttműködés kialakítása új lendületet kapott az Indonéz 

Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete és a Békés Megyei Közgyűlés elnöke között 

2011. novemberében lezajlott egyeztetést követően, amelynek jegyében az együttműködés 

területeinek további kimunkálása céljából 2011. december hónapban Észak-Szumátrai 

delegáció látogat el Békés megyébe. 

Felek a továbbiakban az alábbi területeken kívánnak együttműködni:   

 információ csere a jó kormányzás kérdéseiben; haltenyésztő projektek;  

 oktatás (ezen belül elsősorban a mezőgazdasági felsőoktatási hallgatók és oktatók 

cseréje); sport (indonéz Wushu harcművészet oktatása Békés megyei 

szakembereknek – magyar torna továbbképzés Észak-Szumátrai sportolóknak és 

sport vezetőknek);  

 kereskedelem (nyers pálma olaj importja Indonéziából biodízel kifejlesztéséhez, 

valamint indonéz rizs exportja Magyarországra); 

 élelmiszer ipar (pulyka termékek exportja Indonéziába);  

 a Barramundi indonéziai tengeri hal meghonosítása Magyarországon édesvízi 

körülmények között. 

A Békés megye és Észak-Szumátra tartományok között kialakítás alatt levő kapcsolatok 

ígéretesnek mutatkoznak, mert számos lehetőséget kínálhatnak Békés megyei üzleti 

vállalkozások, intézmények részére, hogy a közös előnyökön alapuló gazdasági 

együttműködés révén üzleti tevékenységüket bővítsék. 

 

I. 4. Nemzetközi szervezetek 

 

Európai Régiók Gyűlése (AER) 

Békés megye évek óta rendszeresen és aktívan részt vesz az Európai Régiók Gyűlése (AER) 

három bizottságának munkájában. Az AER legfőbb eseménye az évente megtartott 

közgyűlés, amelyre 2011. évben a portugáliai Ponta Delgada városában került sor 2011. 

november 24-26. között, és amelyen önkormányzatunk is képviseltette magát.  

Az Európai Régiók Gyűlésében való tagságunk ügye továbbra is nemzetközi prioritásaink 

egyike. Az AER ülésein való részvételünk fontosságát indokolja, hogy folyamatosan 

tájékozódnunk kell az európai regionalizmus ügyének kérdéseiről, tendenciáiról, ami 

alapfeltétele megyei érdekeink érvényesítésének is. 
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 

Kontinensünk középső részének együttműködése elősegítése céljából alakult meg a Határon 

Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Budapesten (angolul: Central 

European Service for Cross-Border Initiatives, rövidítve: CESCI). A szervezet célja, hogy a 

közép-európai térségben a határon átnyúló együttműködésekben résztvevő intézmények, 

szervezetek, önkormányzatok szövetségeként működjön és tagjainak különböző 

szolgáltatásokat nyújtson, segítve ezzel együttműködésük intézményi és infrastrukturális 

fejlesztéseit, és növelve az együttműködések forrásbevonó képességét. Megalakulása óta 

tevékenységi köre kiterjedt a határon túli területekre is, bekapcsolódott az EGTC-rendelet 

uniós szintű felülvizsgálatába, valamint elismert szereplőjévé vált a határon átnyúló 

együttműködésekről folyó közösségi párbeszédnek. 

Önkormányzatunk 360/2009. (XII.18.) KT sz. határozatával döntött a CESCI-be való belépési 

szándékáról. A CESCI 2010. május 5-én megtartott közgyűlésén felvette Önkormányzatunkat 

tagjai sorába. Azóta a Békés Megyei Önkormányzat folyamatosan részt vesz a CESCI 

közgyűlésein. A CESCI tevékenységéről készített beszámolót Békés Megye Képviselő-

testülete 2011. június 24-i ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

Európai Régiók Intézetével (IRE) 

A salzburgi székhelyű Európai Régiók Intézetével (IRE) a szakmai kapcsolatunk 3-4 évre 

tekint vissza. A szervezet évente az európai regionalizmus témakörben számos konferenciát 

szervez. Önkormányzatunk a 2011. évben „Az Európai Városok és Régiók VII. 

konferenciáján” vett részt. 

 

Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft.-t  

Az iroda 2010. évben kezdte meg működését brüsszeli székhellyel. Az alapítókhoz a Békés 

Megyei Önkormányzat azzal a céllal csatlakozott, hogy az iroda közvetlen elérhetőséget 

biztosítson az Európai intézményekhez, kapcsolatokat építhessen ki a már jelenlévő regionális 

képviseletekhez, és az iroda régiónk érdekeit képviselje a nemzetközi arénában.  

A tagok 2011. évben döntöttek a Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről.  

 

 

Összegzés 
A 2011. évre tervezett nemzetközi kapcsolatainkat érintő fő célkitűzéseinket eredményesen 

megvalósítottuk. A külkapcsolatokra irányzott források jelentős részét szakmai programok 

előkészítésére, megvalósítására fordítottuk, mely tendenciát a jövőben is folytatni kívánunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

II. Békés Megye Képviselő-testületének 

2012. évi nemzetközi programja 

 

 

 

 

II. 1. A külügyi kapcsolatépítés alapelvei, célterületei, prioritásai 

 

A 2011. évi konszolidációs törvény, illetve önkormányzati törvény alapjaiban változtatja meg 

a megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörét, de a megyék területfejlesztési funkciója 

várhatóan továbbra is megmarad. Ennek fontos részét képezi a nemzetközi kapcsolatok 

folytatólagos fenntartása, több okból is: 

- az  Európai Unió támogatásokkal kapcsolatos munkája nyomon követéséhez, a róluk  

szóló információnyújtáshoz elengedhetetlen a megfelelő nemzetközi szervezetekkel 

való kapcsolattartás; 

- ismereteink bővítése továbbra is szükséges más országokban már bevált 

módszerekről; 

- a nemzetköziség egy további lehetőség a megye intézményei, önkormányzatai, 

vállalkozásai számára terveik megvalósításához, hiszen számos nemzetközi 

együttműködést támogató pályázat érhető el.  Ebben fontos közvetítő, összekötő 

szerepe és ereje van a megyei önkormányzatnak; 

 

II.1.1. Alapelvek 

 

A Békés Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése olyan 

stratégiai alapelveken nyugszik, amelyek hosszabb távra meghatározzák az Önkormányzat 

külügyi stratégiájának koherenciáját és elvi szilárdságát. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk 

egyik elsőrendű célja, hogy Békés megye kulturális és gazdasági sajátosságai nemzetközi 

szinten erősödjenek, illetve Békés megye a nemzetközi színtérről hatásokat fogadjon be. A 

két tendencia így egymást erősítve járul hozzá az itt élő emberek életminőségének 

javításához. Önkormányzatunk minden évben áttekinti a külügyi kapcsolatok rendszerét, 

melynek során nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolat tartalmi hasznosságának 

növelésére. Fontos a partnerek közös érdekeltségeire építő, a kölcsönös előnyök, a 

viszonosság és az arányosság elvén nyugvó projektalapú együttműködések megvalósításának 

előtérbe helyezése. Ennek megfelelve a testvérmegyei, testvértartományi kapcsolatok 

kialakítása, fenntartása terén a 2012. évben is tovább kell erősíteni a kapcsolatok közös 

érdekeken nyugvó jellegét, ami a formális jelleg visszaszorítását és a kapcsolatok érdemi 

tartalommal való megtöltését jelenti.  

Fenti önkormányzati állásfoglalás fontos eleme az is, hogy a jövőben a takarékosság és 

költséghatékonyság elvét is fokozottan kell érvényesíteni a külkapcsolatok tervezésében és 

kivitelezésében. Az évek során nemzetközi kapcsolataink sok olyan tapasztalattal szolgáltak, 

amelyeket eredményesen felhasználunk a kapcsolatok értékelésekor, az együttműködések új 

hangsúlyainak meghatározásakor, esetleg a tevékenységek átszervezésekor.  

 

Külügyi kapcsolatépítésünknek támogatnia kell a Békés megyei települések, szakmai 

szervezetek és intézmények nemzetközi projektkezdeményezéseit. Nemzetközi kapcsolataink 

tervezése, ápolása során törekedni kell Békés megye turisztikai értékeinek bemutatására, a 

megye népszerűsítésére. Az együttműködések tervezésekor törekedni kell a megyei 

képviselők és szakemberek ismereteinek lehetőségek szerinti nemzetközi tapasztalatokkal 

való bővítésére. 
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Békés megye földrajzi helyzetéből adódóan komoly potenciált jelent a közvetlen határmenti 

szomszédokkal való együttműködés, ami lehetőségeinket tovább bővíti. A szomszédos 

határon túli megyékkel való kapcsolatainkat ezért kiemelten fontosnak tartjuk a jövő 

vonatkozásában. Források nélkül a kapcsolatépítés nehézkes, ezért a projektalapú 

együttműködések terén a határmenti és transznacionális programok megvalósításában az 

Európai Unió 2007-2013 időszakra szóló pályázati forrásainak, az együttműködési projektek 

megvalósítását is támogató közvetlen brüsszeli támogatások bevonása és lehívása 2012. 

évben is meghatározó jelentőséggel bír.  

 

II.1.2. Célterület 

 

A külügyi kapcsolatépítésnek elsősorban szolgálnia kell az önkormányzati együttműködést, 

amelyek közül alapvető fontosságú a területfejlesztés, de szoros együttműködésben kell 

szolgálnia a megye turizmusát és fenntartható fejlődését is. 

 

II.1.3. Prioritások 

 

Külügyi kapcsolatépítésünket három prioritási terület határozza meg. 

Külügyi kapcsolatainkat közvetlenül Békés megye földrajzi helyzete befolyásolja, ennek 

megfelelően a magyar-román határ menti kapcsolatok (szomszédság), valamint a 

transznacionális kapcsolatok fejlesztése kiemelt érdekünk.  

Megyénk külügyi kapcsolatépítésének másik fontos része az interregionális együttműködés 

területe jelenti, amely magában foglalja egyrészt a szervezett testvérmegyei, testvértartományi 

kapcsolatok fenntartását, másrészt, tartalmaz más régiókkal közösen folytatott 

projektalapú együttműködést, eseti megjelenéseket, rövid távú együttműködéseket, 

meghívások, megkeresések teljesítése révén.  

Külügyi kapcsolataink prioritásainak harmadik nagyobb területe a nemzetközi 

szervezetekben végzett munka továbbvitele.  

Ezen fő prioritás-területek alapján a részletezett prioritások az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

II.1.3.1 Határmenti kapcsolatok 

A szomszédos romániai megyékkel megkötött együttműködési megállapodásaink 

közreműködő szerveiként működő Békés - Bihar Megyei Vegyes Bizottság és Arad - Békés 

Megyei Vegyes Bizottság munkaprogram szerinti, projektalapú munkát végző üléseit a 2012. 

évben is folytatni kell. A továbbiakban is törekedni kell arra, hogy a két vegyes bizottság 

munkája hozzájáruljon a vállalkozások együttműködésének ösztönzéséhez. A Bizottságoknak 

törekedniük kell arra, hogy segítsék, serkentsék a kapcsolatok ápolásához elengedhetetlen 

infrastrukturális fejlesztéseket. Karolják fel a résztvevő megyék településeinek, szakmai 

szervezeteinek nemzetközi projekt kezdeményezéseit, illetve segítsék azok megvalósítását. 

Fokozottan érvényes az a cél, hogy növekedjen a nemzetközi kapcsolatok tartalmi 

hasznossága, érdemi tartalommal - a felek kölcsönös érdekeinek figyelembe vétele - való 

megtöltése. 

Békés megye határmenti kapcsolatainak alakulását jelentősen könnyítheti, hogy Románia is a 

Schengeni egyezmény hatálya alá fog tartozni a közel jövőben. Ez a lépés tovább fogja 

serkenteni a két térség között az áru, a szolgáltatás, a tőke és a munkaerő szabad áramlását, 

ezen belül is a határmenti térségben a vállalkozások élénkítését és együttműködésének 

ösztönzését, egyszerűsítését.  

Ez a folyamat nem csak a közvetlen határmenti partneri együttműködéseket, hanem a 

határoktól távolabbi területek (Kovászna, Hargita) hatékonyabb elérését is fokozhatja. A 
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határok könyebb átjárhatósága miatt, a kínálkozó lehetőséggel Békés megyének élnie kell, az 

ország perifériális elhelyezkedéséből fakadó hátrányok mérséklése, leküzdése a jövő feladata.   

Az Arad Megyei Tanáccsal történő együttműködésünkben új fejezetet jelenthet a Békés-Arad 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megalakítása.  

 

Jelentősebb határmenti projektjeink, tevékenységeink 

Jelen beszámoló I.1. pontjában  tájékoztatást adtunk arról, hogy a Békés Megyei 

önkormányzat „A+B Expo – Közös EXPO, közös Piac – Gazdaság- és kereskedelemélénkítés 

Arad és Békés megyékben” címmel sikeres pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 egyik felhívására. A projekt 

megvalósítása 2010. szeptemberében már megkezdődött, és reményeink szerint a kiállítási 

csarnok, illetve a kiszolgáló létesítmények 2012. augusztusára tervezett határidőre rendben 

elkészülnek.  

 

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program céljaival megegyezően a Békés Megyei 

Önkormányzat konzorciumi szerződés aláírását koordinálta a Békés Megyei Vízművek Zrt. és 

az Arad Megyei Vízművek között. Az Arad megyei vízátvezetési kezdeményezéstől azt 

várjuk, hogy a Maros-hordalékkúp a magyarországinál jóval kevésbé szennyezettebb aradi 

részéről ivóvíz érkezzen Békés megyébe. Az ezzel kapcsolatos tanulmányterv alapján az 

ivóvízminőség-javító társulások pályázatot nyújtottak be a KEOP pályázaton belül. 

Amennyiben a pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek a leendő projekt megvalósítása 

hosszútávon egészséges ivóvízet biztosíthat Békés megyének.  

 

Az Európai Unió a korábbi INTERREG-program szükségessé vált reformja okán és az ún. 

Európai Területi Együttműködés (ETE) források hatékonyabb fogadására - több éves 

előkészítő folyamat eredményeként - az Európai Parlament és az Unió Tanácsa 2006. nyarán 

elfogadott rendeletével egy új jogintézmény formájában teremtette meg az EGTC 

létrehozásának alapjait és ez jelentős változásokat hozott az önkormányzatok 

együttműködéseinek lehetőségeiben. 

Az EGTC célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben 

megvalósuló programok végrehajtása révén, az EGTC jogi személyiségének előnyeit 

kiaknázva, a csoportosulás tagjainak közigazgatási területén, illetve az e területen folytatott 

tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési 

program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió 

megerősítését és elősegítését. 

Az EGTC elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján – nyújtott társfinanszírozás 

mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. 

A fenti előnyök kihasználása érdekében kezdeményeztük, hogy békéscsabai székhellyel 

alakuljon meg a Békés-Arad Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás, mely reményeink szerint 2012-ben bejegyzésre kerülhet, és az új szervezet 

keretein belül számos közös projekt jön majd létre.  

Békés Megye Önkormányzata érdekelt a térség fejlődése a történeti kapcsolatok és 

együttműködések felélesztésében, újraszervezésében, hogy fenntartható módon valósuljon 

meg az EU belső és külső országhatárainak átjárhatósága, hiszen a fenti típusú 

együttműködésben való részvétel tágítja önkormányzatunk határon belüli és túli 

együttműködéseit, bővíti további európai uniós forrásokhoz történő hozzájutásának 

lehetőségeit.  
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II.1.3.2. Interregionális együttműködéseink 

A határon átnyúló és transznacionális együttműködési programok megvalósítását az EU 

forrásainak felhasználásával az alábbi területeken a 2012. évben is tovább kell vinni a 

gazdaságfejlesztés, a K+F programok, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, a 

környezetvédelmi együttműködések, az esélyteremtési programok, a foglalkoztatás bővítése 

területén. Ennek színtere - többek között - a szomszédainkkal már jól működő vegyes 

bizottsági rendszer. 

 

A kapcsolattartás bizonyos nehézségei, valamint a pályázati források korlátozottságának 

ellenére is törekedni kell a Vajdaság Autonóm Tartománnyal kialakított kapcsolatok 

fenntartására, projektalapú továbbfejlesztésére. Nyitottnak kell maradnunk minden vajdasági 

kezdeményezésre. 

 

A testvérmegyei kapcsolatokat fenn kell tartani és ápolni kell Hargita és Kovászna 

megyékkel, kapcsolataink rendszerében a kölcsönös előnyökkel járó, érdemi együttműködési 

elemeket kell megőrizni.  

 

Észak-Szumátra Tartománnyal ismét át kell tekinteni a jövőbeli közös együttműködés 

lehetőségét a Békés Megyei Önkormányzat hamarosan megváltozó szerepe miatt, amire 

kedvező alkalmat biztosíthat a 2011. év végén Békés megyébe látogató indonéz delegáció. 

Észak-Szumátra Tartománnyal a kialakított kapcsolatot fenn kell tartani, nyitottnak kell lenni 

minden kínálkozó lehetőségre.  

 

Nemzetközi kapcsolatainkban az elmúlt években új színfoltot jelentett a belgiumi Nyugat-

Flandriai Tartománnyal és Arad megyével közösen megvalósított „Menedzsment Határok 

Nélkül” című projekt.  Továbbra is törekedni kell arra, hogy a felmerülő projektötletekhez az 

együttműködés megvalósuljon. 

 

II.1.3.3. Részvétel nemzetközi szervezetekben 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta az Uniós folyamatok, ügyek kérdései  közvetlen 

hatással vannak megyénk érdekeire, életére. Az AER Bizottságainak ülésein való 

megjelenésünkkel, a bizottságok munkájához való esetenkénti aktív hozzájárulásunkkal már 

elértük, hogy az üléseken visszavárt vendégek legyünk, ezért ezt a munkát 2012-ben 

feltétlenül folytatnunk kell. A régiók ügye felőli folyamatos tájékozódás és megyénk 

érdekeinek képviselete végett 2012-ben is folytatni kell az AER bizottságaiban való aktív 

részvételünket, munkánkat. A jövőben is részt kell vennünk az AER évi közgyűlésein. 

 

A közép-európai térség határmenti kapcsolatainak elősegítésére alakult meg Budapesten a 

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (angolul: Central 

European Service for Cross-Border Initiatives, rövidítve: CESCI), amelynek célja a határon 

átnyúló együttműködések szakmai támogatása a közép-európai térségben. 

A Békés Megyei Önkormányzat 2010. évben nyert felvételt a CESCI tagjainak sorába, és 

2012. évben is törekedni kell a tagi viszonyból eredő előnyök maximális kiaknázása. 

 

A külügyi programterv eseményeinek megvalósításához elengedhetetlen követelmény az 

Európai Uniós forrásszerzési lehetőségek folyamatos figyelése, amelybe a magyar-román 

határmenti megyék kohézióját erősítő Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program pályázati lehetőségeit, valamint a transznacionális típusának 
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fejlesztésére kiírandó pályázatokat is bele kell érteni. Ezen a téren is fontos a folyamatos 

konzultáció és együttműködés a megyei önkormányzaton belül és más szervezetekkel.  

 

A megyei fenntartású intézmények nemzetközi tevékenységének főbb momentumait a 

2011. év külügyi eseményei című melléklet tartalmazza. Részletes, 2011. évi nemzetközi 

kapcsolataikról szóló beszámolóik és 2012. évi nemzetközi programterveik megtekinthetők a 

megyei önkormányzat Területfejlesztési Osztályán. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület 2011. évi nemzetközi 

programjának végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el és a Képviselő-testület 2012. évi 

nemzetközi programját hagyja jóvá az alábbi határozati javaslat szerint.   

 

 

Határozati javaslatok 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a 2011. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolót és jóváhagyja a 2012. 

évi nemzetközi programját, melyben alapelvként határozza meg a takarékosság, a 

költséghatékonyság, a viszonosság és a kölcsönösség elveit. 

 

2. utasítja Hivatalát a 2012. évi nemzetközi program végrehajtásához szükséges szervezési 

feladatok ellátására. 

 

3. felhatalmazza elnökét, hogy a 2012. évi nemzetközi programban nem nevesített esetekben 

a delegálás jogát gyakorolja. 

 

4. utasítja Hivatalát, hogy a 2012. évi nemzetközi programban bekövetkező eseményekről és 

változásokról a Közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

   Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető  

              Gyaraki Mária mb. osztályvezető  

 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Békéscsaba, 2011. december 3. 

 

 

                                                                                       Farkas Zoltán 
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2011. év külügyi eseményei 
 

2011. január 17-én Békéscsabán a Megyeházán Ukrajna budapesti nagykövete, Jurij Muska 

vezetésével érkezett ukrán delegációt fogadta Kónya István, Békés Megye Képviselő-

testületének alelnöke. A találkozón az együttműködés lehetséges pilléreit tárgyalták meg, 

elsősorban a mezőgazdaság és a megújuló energia-hasznosítás területén. 

 

2011. január 18-21. között Kovászna megyében az „Összetartozunk” találkozó keretében 

fogadta Békés megye küldöttségét Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és Antal 

Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A találkozón felvázolták a két megye 

intézményei között megvalósítható programokat, valamint azok végrehajtásának feltételeit. 

Hargitával közösen sor került egy egyeztetésre, amelyen a könnyített állampolgárság 

megszerzésével való testvérmegyei testvértelepülések közreműködési lehetőségeiről 

egyeztettek a delegáció tagjai. Békés megye részéről Farkas Zoltán elnök, Kónya István 

alelnök és Dr. Dávid Sándor főjegyző vett részt a látogatáson, ahol Veszprém és Heves megye 

is képviseltette magát. 

 

2011. január 26-án Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében megrendezésre kerülő egyeztetésen, Budapesten a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségnél Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke vett részt. 

 

2011. január 27-28-án, Gyulán került megrendezésre a Békés Megyei Önkormányzat és 

Gyula Város Önkormányzata szervezésében a Magyar-Ukrán Mezőgazdasági, Élelmiszeripari 

Kiállítás és Üzletember Találkozó. A rendezvényen Ukrajnából, Kirovográd, Vinnica és 

Kárpátalja megye mezőgazdasági üzletembereiből álló delegációját Farkas Zoltán, Békés 

Megye Képviselő-testületének elnöke és Kónya István alelnök fogadta. A találkozón részt vett 

Ukrajna budapesti nagykövete Jurij Muska és V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős 

államtitkár. 

2011. február 21-én, Nagyváradon találkozott Kónya István, Békés Megye Képviselő-

testületének alelnöke és Szabó Ödön, Bihar Megye Tanácsának alelnöke. A tárgyalás 

eredményeként benyújtásra került a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013” elnevezésű felhívásra a „Műszaki tanulmányok és 

tervek készítése Békés megyének Arad megyén keresztül Bihar megyei turisztikai 

látnivalókkal való összekötésére” című projekt, amelyben a Békés Megyei Önkormányzat 

projekt partnerként vesz részt. 

2011. március 4-én a Megyeházán bemutatkozó látogatást tett Borodenkov Sergiy úr, 

Ukrajna Nyíregyházi Főkonzulátusának vezetője. Főkonzul urat fogadta Farkas Zoltán, Békés 

Megye Képviselő-testületének elnöke. Felek a protokoll találkozó során áttekintették Békés 

megye és Ukrajna együttműködési lehetőségeit. 

2011. március 10-én a Megyeházára látogatott őexcellenciája Maruli Tua Sagala, az Indonéz 

Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete és kísérete. Az indonéz delegációt fogadta 

Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke. Felek a megbeszéléseken 

áttekintették a Békés megye és Észak-Szumátra Tartomány közötti együttműködés aktuális 

kérdéseit. 
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2011. március 23-án Biharugrán tartotta ülését a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság. Az 

ülésen elfogadták a Bizottság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Bizottság 

2011. évi munkatervét, melyben Békés és Bihar megye együttműködési lehetőségire 

helyezték a hangsúlyt elsősorban a megújuló energia felhasználása, a biogazdálkodás és a 

turizmus területén. Az ülésen egyeztették a biharugrai és cséffai halastavak fejlesztésének 

lehetőségeit.  Az ülést a Békés Megyei Önkormányzat részéről Kónya István alelnök, míg 

Bihar megye részéről Sárközi Alexandru társelnök vezette. 

 

2011. március 24-én Aradon tartotta ülését az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottság. Az 

ülésen döntöttek a Bizottság 2011. évi munkatervéről, meghallgatták a Bizottság 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, megtárgyalták a közösen benyújtott pályázatokat, és 

tájékoztató hangzott el az EGTC jelenlegi helyzetéről. A rendezvényen részt vett az Arad 

Megyei elnök Nicolae Iotcu valamint Farkas Zoltán Békés Megye Közgyűlés elnöke. Az ülést 

H. Kovács Judit társadalmi megbízatású alelnök, a Vegyes Bizottság társelnöke vezette. 

 

2011. március 24-én Aradon került megrendezésre az „A-B Expo – Közös expo, közös piac” 

projekt nyitó konferenciája, melyen ismertették a felek céljait, melynek keretében a Békés 

megyei Repülőtér melletti területen 2012. augusztusáig egy közel 2000 négyzetméter 

nagyságú kiállítóteret alakítanak ki. A konferencián a Békés Megyei Önkormányzat részéről 

H. Kovács Judit társadalmi megbízatású alelnök és a projektben érintett munkatársak vettek 

részt. 

 

2011. április 2-4. között Kovászna Megye Tanácsának delegációja látogatott Békés megyébe 

Tamás Sándor elnök vezetésével. A látogatás célja a Megyejárás programsorozat 

tanulmányozása volt. A Kovászna Megyei Tanács elnökét, a Kovászna Megyei Művelődési 

központ vezetőjét, valamint a tanács munkatársait Farkas Zoltán elnök, H. Kovács Judit 

társadalmi megbízatású alelnök, Kónya István alelnök, és Dr. Dávid Sándor főjegyző fogadta. 

 

2011. április 07-én Aradon, a vízátvezetés megvalósulását célzó tárgyalások eredményeként 

ünnepélyes keretek között írták alá az Aqvqa Mures S.A alapító okiratait. A sajtónyilvános 

szerződéskötés aláírásán részt vett Nicolae Iotcu Arad Megyei elnök valamint Farkas Zoltán 

Békés Megye Képviselő-testületének elnöke. 

 

2011. április 11-12-én Brüsszelben, az Európai Régiók Közgyűlése (AER) által szervezett 

kétnapos konferencián képviselte Békés Megye Képviselő-testületét H. Kovács Judit, 

társadalmi megbízatású alelnök. „A régiók, mint az innováció és a növekedés motorjai – 

befektetés a megtérülő energiaforrásokba” címet viselő programon hangsúlyozták, hogy a 

klímaváltozás nem a távoli jövő problémája, hanem nagyon is aktuális feladat. A 

konferencián több olyan jó gyakorlatot is ismertettek, mely példaként szolgálhat másoknak, 

így Máramaros hegyvidéki régiójának megújuló energia projektjét, mely hatékonysága mellett 

maximálisan figyelembe vette a környezetet, a helyi közösséget és szükségleteiket.  

 

2011. április 17-20. között Franciaországban, Orleans-ban tartotta soron következő tavaszi 

ülését az AER (Európai Régiók Közgyűlése) 3. számú bizottsága. Az oktatással, képzéssel és 

az ifjúsági kérdésekkel foglalkozó bizottság ezúttal a fiatalok vállalkozóvá válásának 

kérdéseivel foglalkozott. Az eseményen Békés megyét Kónya István, Békés Megye Képviselő-

testületének alelnöke képviselte. 

 

2011. április 20-án nyitotta meg Nagyváradon fióktelephelyét a Békés Megyei Vízművek 

Zrt. A fióktelephely nyitásának célja, hogy a 21. századi technológiával felszerelt vízműves 
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laboratórium környezetvédelmi és mezőgazdasági célú vizsgálatait népszerűsítse Bihar 

megyében. A Békés Megyei Önkormányzat, mint a Békés Megyei Vízművek Zrt. egyik 

legnagyobb tulajdonosa előzetesen támogatta a projekt megvalósítását. Az eseményen H. 

Kovács Judit, Békés Megye Képviselő-testületének társadalmi megbízatású alelnöke 

köszöntötte a megjelenteket, és méltatta a vállalat fejlődésének újabb állomását.  

 

2011. április 30-án megalakult Békésen az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. Az 

Ausztrália és Békés közötti baráti kapcsolatokat, egymás kultúrájának megismerését célul 

tűző egyesület két tiszteletbeli elnökének Dr. Kiss-Rigó Lászlót, a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye megyéspüspökét és Mr. Alex Brooking-ot, Ausztrália Magyarországra 

akkreditált nagykövetét választották meg a tagok. Juhász Zoltán békési vállalkozó elnöki 

pozíciót kapott. A műsorral egybekötött alakuló ülésen jelen volt H. Kovács Judit, Békés 

Megye Képviselő-testülete társadalmi megbízatású alelnöke is.    

 

2011. május 3-án tartotta meg a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program Irányító Hatósága Közös Monitoring Bizottsági és Közös Irányító Bizottsági ülését, 

melyen H. Kovács Judit, Békés Megye Képviselő-testületének társadalmi megbízatású 

alelnöke a delegált tag. A Közös Monitoring Bizottság ülésén beszámoló hangzott el a 

program jelenlegi állásáról. A napirenden a Közös Szakmai Titkárság, a Menedzsment 

Szolgáltatások Osztálya, a Román Nemzeti Hatóság és az Info Point Románia 2010-es 

beszámolói és a 2011-es munkatervek, valamint a 2011. évi kommunikációs terv ismertetése, 

megtárgyalása szerepelt. Az ülésen résztvevők több módosítást is elfogadtak a Bizottságok 

működésével, a Végrehajtási-, és az Értékelési Kézikönyvre vonatkozóan.  

 

2011. május 7-8. között az ukrajnai Nagyszőlősre utazott Kónya István, Békés Megye 

Képviselő-testületének alelnöke, valamint a Harruckern János Közoktatási Intézmény 

küldöttsége. A mostani találkozás előzményeként Kónya István alelnök testvériskolai 

kapcsolatok kiépítését kezdeményezte korábbi, Nagyszőlősön tett hivatalos látogatásakor. 

Rezes Károly, Nagyszőlős Járás Közigazgatási Hivatalának vezetője a helyi Borfesztivál 

eseményhez kapcsolódva meghívta az alelnököt és az iskola küldöttségét, ahol a Szent Vince 

Borrend Békés Megyei Lovagi Széke, és a Harruckern iskola szakácstanulói mutatkoznak be. 

A program alkalmat ad arra, hogy az azonos szakképzési rendszerű iskolák megtegyék az első 

lépéseket a testvériskolai kapcsolatok kialakítása terén.  

 

2011. május 24-én tartotta soron következő ülését a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság a 

Nagyszalonta közelében fekvő Madarász községben. Kónya István, Békés Megye Képviselő-

testületének alelnöke, a Vegyes Bizottság Békés megyei társelnöke, Sárközi Alexandru a 

Vegyes Bizottság Bihar megyei társelnöke mellett Tiurbe Dan Alexandru, Madarász Község 

polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az előadások között a biogazdálkodás 

helyzetéről, a Békés és Bihar megyei civil szervezeteinek és non-profit szektorának 

együttműködési lehetőségeiről esett szó. 

 

2011. május 26-án Budapesten került megrendezésre a Határon Átnyúló Kezdeményezések 

Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlése, ahol napirendre került többek közt az 

új tagok felvétele, új elnökségi tag, és új elnök megválasztása, az egyesület 2010. évi 

közhasznúsági jelentésének, valamint 2011. évi pénzügyi tervének elfogadása. A közgyűlésen 

a Békés Megyei Önkormányzatot H. Kovács Judit társadalmi megbízatású alelnök képviselte. 

 

2011. május 28-29-én a Hunyad megyei Déva adott otthont a második „Összetartozunk” 

szórványkonferenciának, amelyen a székelyföldi megyék közösségépítő programjában részt 
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vevő partnerszervezetek képviselői, valamint az anyaországi testvérmegyék küldöttei voltak 

jelen. A konferencián részt vett Kónya István, Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke. 

 

2011. június 2-án tartotta soron következő ülését az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottság. A 

programon több olyan tárgykörről hallgattak meg előadást a résztvevők, amelyeket a Vegyes 

Bizottság illetékes albizottságai részletesebben is megtárgyalni terveznek a későbbiekben.  A 

rendezvényen részt vett Adrian Florin Tolea az Arad Megyei Tanács alelnöke és Farkas 

Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés elnöke. Az ülést H. Kovács Judit társadalmi megbízatású 

alelnök, a Vegyes Bizottság társelnöke vezette.  

 
2011. június 8-án Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórházban a Magyarország – Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 elfogadott projektje a ,,Gyógyítás határok 

nélkül a Körös-Maros közben- Arad-, és Békés megyei egészségügyi ellátás közös alapjainak 

megteremtése” (GYULA-ARAD MED) című, HURO/0802/021_AF számú projekt nyitó 

rendezvényén beszédet mondott Kónya István, Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke. 

 

2011. június 9-én Budapesten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

szervezésében az Európai Régiók Gyűlését tartották, ahol az AER főtitkára Klaus Klipp 

folytatott megbeszélést a megyei elnökökkel. A találkozón Békés megyét Kónya István 

alelnök képviselte. 

 

2011. június 15-16-án Brugge Városában (Belgium) került megrendezésre a "Békés megye 

bemutatkozik" című rendezvény. A H. Kovács Judit, társadalmi megbízatású alelnök által 

vezetett bemutatkozó látogatás alkalmával az érdeklődők megismerkedhettek Békés megye 

kulturális életével, illetve Békés megyei hungarikumokat is megkóstolhattak. A bemutatkozó 

látogatást megtisztelte jelenlétével Paul Breyne úr, Nyugat-Flandria kormányzója. 

 

2011. július 6-7-én az Országházban került megrendezésre a III. Magyar-Francia 

Önkormányzati Találkozó. A rendezvényen idegenforgalom és gazdaságfejlesztés, 

önkormányzati reform és az önkormányzatok finanszírozása Franciaországban és 

Magyarországon, valamint a határon átnyúló együttműködések témakörben hangzottak el 

előadások. A Békés Megyei Önkormányzat részéről H. Kovács Judit társadalmi megbízatású 

alelnök vett részt a rendezvényen. 

 

2011. július 11-én a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban, a Hunyad megyei magyar 

anyanyelvű általános iskolás diákok számára tankönyveket és munkafüzeteket adott át Kónya 

István Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke. Az oktatási anyagokat, a Békés Megyei 

Önkormányzat alelnökének kérésére, a Mozaik és Nemzeti Tankönyvkiadónak ajánlotta fel. A 

Harruckern János Közoktatási Intézmény jóvoltából a dévai középiskolások számára is 

érkeztek magyar nyelvű tankönyvek. 

 

2011. július 30-án Sepsiszentgyörgyön rendezték meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a 

Székely Vágtát. A rendezvényre meghívást kaptak Kovászna megye testvérmegyéi, így Békés 

megye is. Békés Megye Képviselő-testületét Kónya István alelnök képviselte. A vágta 

legfiatalabb versenyzője vehette át megyénk különdíját. 

 

2011. augusztus 16-án és 18-án Nagyváradon és Aradon egyeztető megbeszélést tartottak a 

Mezőgazdasági-, Élelmiszeripari Kiállítás és Üzletember Találkozó sikeres megrendezése 

érdekében. A Békés Megyei Önkormányzat részéről Kónya István alelnök vett részt a 

programon.  
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2011. augusztus 16-án, Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testülete elnökének 

társaságában mintegy 250 biciklis lépte át Békés megyénél a határt, akik mindannyian a 

„Határon-Túra” 2011 elnevezésű kerékpáros túra résztvevői voltak. A résztvevők 

Gyimesbükktől, az ezeréves határtól indultak, és nyolc nap illetve 850 kilométer megtétele 

után a budapesti Kossuth térre, az államalapítás ünnepére érkeztek meg. A program hatodik 

napján tekertek át Békés megyén, ahol 65 kilométeren át Farkas Zoltán elnök is társul 

szegődött. A kerékpározás egyik kiemelt célja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

gyermekotthonának megsegítése volt. A Békés Megyei Önkormányzat csatlakozott a karitatív 

akcióhoz oly módon, hogy ötven gyermek részére ajánlott fel ingyenes múzeumi belépőket, 

illetve színházjegyeket. 

A Vegyes Bizottságok tagjai körében a 2011. évben személyi változás történt. H. Kovács 

Judit a Békés Megyei Képviselő-testületének Társadalmi Megbízatású alelnöke 2011. 

szeptemberében lemondott a vegyes bizottság társelnöki pozíciójáról és helyette Farkas 

Zoltánt, Békés Megye Képviselő-testületének elnökét delegálta a közgyűlés.    

 

2011. szeptember 8-11. között tartották Aradon az „AGROMALIM” elnevezésű 

mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítást. A rendezvényen a 28 hazai kiállító (javarészt 

Békés megyei) között a Békés Megyei Önkormányzat is képviseltette magát. A program 

egyik kísérő rendezvényeként Kónya István alelnök közreműködésével ünnepélyes keretek 

között letették az aradi kiállítási csarnok alapkövét.  

 

2011. szeptember 14-én országa függetlenségének 66. évfordulója alkalmából fogadást adott 

a budapesti Indonéz Nagykövetség. A nagyköveti fogadáson részt vett Farkas Zoltán, Békés 

Megye Képviselő-testületének elnöke.  

 

2011. szeptember 17-én újabb szakaszához érkezett a Békés és Arad megyék közös 

gazdaságfejlesztését erősítő AB Expo projekt. Miután Farkas Zoltán, Békés Megye 

Képviselő-testületének elnöke és Nicolae Groşan letették a Békés Airport mellett, uniós 

segítséggel, mintegy 700 millió forintból megvalósuló az AB Expo alapkövét.  

 

2011. szeptember 17-én, Gyulán, a Városi Sportcsarnokban került sor Békés-Arad-Bihar 

Megyei Mezőgazdasági Élelmiszeripari kiállítás és Üzletember-találkozóra, melyet Farkas 

Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke nyitott meg. Az üzletember-találkozó 

mellett rendkívüli, összevont vegyes bizottsági ülést rendeztek az Arad-Békés és Békés-Bihar 

Megyei Vegyes Bizottságok tagjainak részvételével. Az ülésen tájékoztató hangzott el a HU-

RO/1101 Határon Átnyúló Együttműködési Program aktuális pályázati felhívásairól, az Arad, 

Békés és Bihar Megyei Kereskedelmi Kamarák tevékenységeiről, együttműködéseiről, 

valamint az AB Expo projektről. Az eseményeken részt vett Kónya István, Békés Megye 

Képviselő-testületének alelnöke is.  

 

2011. szeptember 19-20-án az Európai Régiók Intézete (IRE) Linz városában rendezte meg 

Az európai régiók és városok 7. konferenciáját, amelyen Takács Ferenc és Závoda Ferenc 

megyei képviselők vettek részt. 

 

2011. szeptember 21-én Debrecenben értékelték a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködési Programot. Az egész napos rendezvény keretében délelőtt szakmai 

konferenciát tartottak, majd Debrecen főterén a legjobb projektek mutatkoztak be. A Békés 

Megyei Önkormányzat mind a szakmai, mind a tematikus programokban kiemelkedő szerepet 

kapott. Farkas Zoltán, a közgyűlés elnöke előadás keretében mutatta be a Békés Megyei 

http://www.bekesmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=16&setextin=Magyarorsz%E1g-Rom%E1nia+Hat%E1ron+%C1tny%FAl%F3+Egy%FCttm%FBk%F6d%E9si+Program&tms=12M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
http://www.bekesmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=16&setextin=Magyarorsz%E1g-Rom%E1nia+Hat%E1ron+%C1tny%FAl%F3+Egy%FCttm%FBk%F6d%E9si+Program&tms=12M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
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Önkormányzat határ menti kapcsolatait, a vegyes bizottságok működését és az AB Expo 

projektet.  

 

2011. október 5-én, Aradon tett látogatást Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-

testületének elnöke, aki több témával kapcsolatban is egyeztetést folytatott Nicolae Iotcu, 

Arad Megye Tanácsának elnökével, Füzes Oszkár, Magyarország Bukarestbe delegált 

nagykövetének társaságában. A megbeszélésen a felek egyeztették az aradi vízátvezetés és az 

EGTC jelenlegi állását is, emellett a megyei területrendezési terv módosítását is átbeszélték. 

 

2011. október 6-án, Aradon a Békés Megyei Önkormányzat képviseletében Kónya István 

alelnök megkoszorúzta az Aradi Vértanúk Emlékművét. 

 

2011. október 7-én az Arad megyei Sintea Mare településen rendezték meg az Arad Megyei 

Tanács és Békés Megye Képviselő-testülete közötti rendszeresen megszervezésre kerülő 

labdarugó mérkőzést, amelyen egyben a helyi műfüves labdarugó pálya avatása is megtörtént. 

Az eseményen Farkas Zoltán Békés Megye Képviselő-testületének elnöke is részt vett.  

 

2011. október 15-én Nemzetközi Sporttalálkozó került megrendezésre Békésen a Békés 

Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szervezésében. A rendezvényen a békési iskola 

határon túli partnerintézményeinek sportolói is részt vettek. A meghívott külföldi 

testvériskolák között szerepelt: Gyergyószentmiklós, Arad és Kolozsvár is. Az eseményen a 

sportolókat köszöntötte Kónya István, Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke. 

 

2011. október 19-én Sarkadon tartotta soron következő ülését a Békés-Bihar Megyei Vegyes 

Bizottság. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatót hallgattak meg a két megye 

könyvtárainak, levéltárainak munkájáról, együttműködésük lehetőségeiről. Az ülést Kónya 

István Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke, a Vegyes Bizottság társelnöke vezette. 

  

2011. október 20-án Nyíregyházán tartotta a „Magyarország Románia Határon Átnyúló 

Program 2007-2013” elnevezésű program  Közös Irányító Bizottsága ülését, amelyen a 

HURO/1001 kódszámra beérkezett pályázatok értékelését végezték a meghívottak. Az ülésen 

a Békés Megyei Önkormányzatot Farkas Zoltán Békés Megye Képviselő-testületének elnöke 

képviselte.  

 

2011. november 10-én Aradon került megrendezésre az Arad-Békés Vegyes Bizottság soron 

következő ülése. Az ülésen bemutatták Békés Megye Területrendezési Tervének módosítását, 

tájékoztató hangzott el a két megye könyvtárainak, levéltárainak munkájáról, együttműködési 

lehetőségeiről. Az ülést Farkas Zoltán Békés Megye Képviselő-testületének elnöke, a Vegyes 

Bizottság elnöke vezette. 

 

2011. november 22-én Farkas Zoltán elnök munka megbeszélésen találkozott Őexcellenciája 

Maruli Tua Sagala úrral, az Indonéz Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetével. 

A találkozóm felek áttekintették a Békés megye és Észak-Szumátra Tartomány közötti 

együttműködés aktuális kérdéseit. 

 

2011. november 24-26. között az Európai Régiók Gyűlése (AER) a portugáliai Ponta 

Delgada Városában tartotta 2011. évi közgyűlését. A rendezvényen Önkormányzatunkat 

Farkas Zoltán elnök képviselte. 
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2011. december 5-én tartotta soron következő ülését a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság 

Nagyváradon. Az ülésen a Békés megyei levezető elnök Kónya István, a Vegyes Bizottság 

Békés megyei társelnöke volt. 

 

 


