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Külkapcsolati  tanácsnok beszámolója (III.) 

2021. február – április 

 

A beszámolási időszak egybeesik a koronavírus járvány harmadik hullámának 

legnehezebb idejével, ami – az elmúlt évhez hasonlóan – alapvetően meghatározta a 

külkapcsolatok területén is a mozgásteret, illetve a cselekvési lehetőségeket. 

Testvérvárosi kapcsolatok terén a lezárások és egyéb korlátozások továbbra sem nem tették 

lehetővé konkrét programok megvalósítását. A szorosan együttműködő „ötök” (Wertheim, 

Huntingdon/Godmanchester, Gubbio, Salon de Provence és Szentendre) 2021. szeptemberére 

Wertheimben tervezett ifjúsági fesztiválja végérvényesen elmarad. A wertheimi szervezők a 

fennálló bizonytalanság miatt döntöttek ilyen módon. Ugyanakkor vállalták, hogy megszervezik 

és online megtartják az idei business meeting-et (program egyeztető megbeszélés).  

A következő évben Szentendre veszi át a következő ifjúsági fesztivál szervezésének 

stafétabotját. Feltételezve, hogy legkésőbb 2022. nyarára legnagyobbrészt visszaállhatnak az 

európai közvetlen érintkezés feltételei, városunk adna otthont 2022. szeptember második felében 

a következő sportfesztiválnak. A Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületével közösen 

megkezdtük a rendezvény előkészítését. Ennek eredményeként kerül majd a városvezetés elé egy 

javaslat a fesztivál időpontjára és jellegére, résztvevőinek körére, a fesztivállal kapcsolatos 

lehetséges kiegészítő programokra és a felmerülő lehetséges költségekre, azok csökkentésének 

lehetőségeire vonatkozólag. Ebben a körben hozott döntés alapján az idei program megbeszélésen 

fogjuk kérni partnereink egyetértését a felvázolandó elképzeléshez, ami után hozzá fogunk tudni 

állni a fesztivál tartalmi elemeinek kidolgozásához, a szervezők körének kialakításához és az 

előkészítő munkába történő bevonásukhoz.  

Fontosnak tartjuk, a fesztivál úgy kerüljön előkészítésre, megszervezésre és lebonyolításra, 

hogy abban minél több szentendrei lakos tudjon részt vállalni és venni. Célszerű és szükséges, 

hogy a fesztivál eseményeit városunk szélesebb nyilvánossága is megismerhesse és nyomon 

követhesse, akár részt is vehessen egyes rendezvényein. 

Szorosan együttműködő partnereinknek javasolni fogjuk a fesztiválon résztvevők körének 

szélesítését oly módon, hogy ha az adott szervező város maga szeretné meghívni az ötök körén 

kívüli másik testvérvárosát a rendezvényre, akinek részvételi költségét maga is vállalná, akkor ezt 

megtehesse. Ha a szervező fél nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor dönthessen úgy is.  

  Amennyiben elfogadásra kerülne javaslatunk a következő business meeting-en, akkor 

szeretnénk Kézdivásárhely delegációját meghívni a 2022-ben Szentendrén megrendezendő 

sportfesztiválra. 
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 Az un. hagyományos külkapcsolatok terén fontos kiemelni azt a tényt, hogy márciusban 

online formában megbeszélésre került sor a városvezetés részéről Seda Dagli-val, a Török 

Együttműködési és Koordinációs Iroda (TIKA) budapesti programkoordinátorával. A 

megbeszélés során számbavételre került a TIKA-nak a szentendrei önkormányzattal történt eddigi 

együttműködési programja. Legutoljára 2020. májusában ajánlott fel és juttatott a török fél 

fertőtlenítő és tisztálkodó szereket, valamint tartós élelmiszert a Gondozási Központnak. A 

városvezetés ezúttal is köszönetét fejezte ki Seda  Dagli-nak az értékes együttműködésért. 

A programkoordinátor megerősítette, a jövőben is készek folytatni ezt a munkát, és az 

önkormányzattal közösen megbeszélni, milyen területen lehetne ezt helyben felmerülő konkrét 

igények kielégítésére felhasználni.     

A bemutatkozó megbeszélés folytatásaként Seda Dagli asszony, programkoordinátor 

április 28-án személyesen ellátogatott Szentendrére, és megtekintette a városi bölcsődét. Az 

intézménnyel történt ismerkedés részeként felmerült, hogy a TIKA segítséget tudna nyújtani a 

bölcsőde két régi vizesblokkjának felújításához (a másik kettő saját erőből már  fel lett újítva). A 

hozzávetőlegesen 25 millió forintos költség vállalását Dagli asszony lehetségesnek vélte, aminek 

érdekében hamarosan támogatólag továbbítani fogja az elképzelést az ilyen projektek esetében 

döntést hozó központi ankarai ügynökségnek.  A programkoordinátor lehetségesnek tartja, hogy 

egy gyors eljárás eredményeképpen a TIKA támogatásával már az idei nyári szünet ideje alatt 

megújulhat a két vizesblokk a bölcsődében. 

Szintén szó volt további projektekre vonatkozó elképzelésekről. Ennek keretén belül 

felmerült a bölcsőde előtető rendszerének kisebb mértékű módosítása, aminek eredményeként az 

udvaron a gyerekek részére védettebb helyeket lehetne majd általában biztosítani. Az így 

kialakítható zártabb rész egyúttal az intézmény egyes közösségi programjainak is helyet tudna adni 

(jelenleg nincs ilyen tér a bölcsődében). 

 

Mint már előző beszámolóban szerepelt, az Európai Unió a 2021-2027 közötti pénzügyi 

időszakra szóló közösségi költségvetés mellett – a tagországokat is súlyosan érintő koronavírus 

járvány következményeinek felszámolása és hasonló válsághelyzetek következményeinek 

eredményesebb kivédése céljából – 750 milliárd euró értékű helyreállítási és ellenállóképességi 

eszközt/tervet fogadott el. Ennek keretén belül meghatározott irányelvek szerinti felhasználás 

céljából 360 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 390 milliárd euró rendkívül 

kedvezményes hitelt fog a tagországok számára biztosítani. Ebből a fejlesztési lehetőségből – előre 

meghatározott és közösen elfogadott elvek szerinti elosztásban – Magyarország számára mintegy 

5800 milliárd forintnyi összeg fog rendelkezésre állni. Ebből az összegből 2500 milliárd forint lesz 

a vissza nem térítendő támogatás, míg 3300 milliárd forintot tehet ki a kedvezményes hitel 

formájában   igénybe vehető támogatás mértéke.  
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Minden tagországnak 2021. április 30-ig kell benyújtania a rendelkezésre álló közösségi 

támogatások felhasználását előirányzó saját helyreállítási és ellenállóképességi tervét. A legutóbbi 

napokban a magyar kormány jelezte, hogy alapvetően csak a vissza nem térítendő támogatást 

tervezi igénybe venni. Nem zárta ki azonban, hogy bizonyos körülmények között esetleg majd élni 

kíván a rendelkezésre álló hitelkeret egy része lehívásának lehetőségével, amit az elkövetkező 

mintegy másfél évben még meg lehetne tenni. A kormány az eladósodás veszélyére hivatkozott  

álláspontjának alátámasztására. Ez az érv kissé gyenge lábakon áll, ha figyelembe vesszük azt a 

tényt, hogy az utóbbi időben a magyar állam – a felkínált közösségi kondícióknál jóval 

kedvezőtlenebb feltételekkel vett fel hiteleket devizában, vagy szándékozik felvenni jelentős hazai 

fejlesztési projektek megvalósítására. Egyes gazdasági szakértők a magyar gazdaság 

teljesítőképességét figyelembe véve inkább azt tartják kérdésesnek, hogy az elkövetkező hét évben 

gazdaságunk képes lenne-e felszívni és jelentősebb torzulások nélkül „megemészteni” az uniós 

támogatások összességének ilyen hatalmas mértékét (mert a helyreállítási és ellenállóképességi 

eszközön (HET) túl fog még érkezni a szokásos uniós támogatások összessége is).    

A mintegy 2500 milliárd forintos HET támogatás a magyar kormány által összeállított és 

majdan az Európai Bizottság által elfogadott terv alapján lesz elérhető a hazai fejlesztések számára. 

Ezek a fejlesztési területek a demográfia és köznevelés, egyetemek megújítása, felzárkózó 

települések, vízgazdálkodás, fenntartható zöld közlekedés, energetika, átállás a körforgásos 

gazdaságra, digitalizáció és egészségügy.  A szentendrei városi feltételeket figyelembe véve 

fejlesztési lehetőségek nagy valószínűséggel leginkább az energetika, zöld átállás (épületek 

szigetelése, megújuló energiák, széndioxid kibocsátás csökkentése és kiváltása), a körforgásos 

gazdaság (hulladékgazdálkodás, környezetbarát újrahasznosítás) és a digitalizáció (pl. hatékony, 

versenyképes államigazgatás és egészségügy) területén lesz lehetséges. Természetesen más opció 

is felmerülhet az elfogadott terv részleteinek megismerése révén. Megjegyzendő, hogy a 

felzárkózó települések komponens az ország háromszáz leghátrányosabb településének 

felzárkóztatását lesz hivatott szolgálni.  

Végezetül tájékoztatásul jelezni kívánom azt is, hogy a koronavírus járvány okozta 

nehézségeket figyelembe véve 2021. február 1. hatállyal lemondtam tanácsnoki juttatásomról 

mindaddig, amíg az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete lényegesen nem javul a jelenlegi 

körülményekhez képest.  

Szentendre, 2021. április 29. 

 

Helyes Imre Mihály  

Képviselő, külkapcsolati tanácsnok 


