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1. A petíció összefoglalása

 Makó város vezetése a városban található fürdő- és gyógylétesítmény renoválását tervezi. A 
petíció benyújtója szerint a projektet ötven százalékban európai forrásokból finanszíroznák. A 
város lakói ellenzik a felújítási projektet, az olcsóbb és véleményük szerint jobb megoldást 
részesítenék előnyben. A petíció benyújtója szerint a lakosságot egyáltalán nem vonták be a 
projekttel kapcsolatos döntéshozatalba. Több mint 5000 aláírást tartalmazó petíció került 
benyújtásra, valamint a lakosság peres eljárást indított a városvezetés ellen, mert az a 
projekttel kapcsolatban nem hajlandó tájékoztatást nyújtani. A petíció benyújtója szerint a 
döntéshozás három szinten zajlik: először regionális, majd országos szinten, végül a 
Bizottságnál, uniós szinten döntenek. Regionális szinten már elfogadták a projektet. A 
lakosok számos levelet és panaszbeadványt küldtek a szakminiszternek, de ezekre nem 
érkezett válasz. A petíció benyújtója szerint már elkezdődtek az építési munkálatok 
előkészületei. A petíció benyújtója vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a magyarországi Makó lakosai elleneznek egy, a 
települési hatóságok által indított projektet, amely a meglévő fürdő- és gyógylétesítmény 
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felújítására irányul. A petíció benyújtója azt is sérelmezi, hogy az ügyben nem kérték ki a 
helyi lakosok véleményét. Úgy véli, hogy a projekt végrehajtása több uniós jogszabály 
megsértését jelentené.

A Strukturális Alapokat „megosztott irányítással” hajtják végre, ami azt jelenti, hogy (a 
szubszidiaritás elvével összhangban) elsősorban a tagállami hatóságok felelősek a Strukturális 
Alapok operatív programjainak végrehajtásáért. Ezért az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) operatív programjainak irányító hatóságai azok, amelyek az egyes projekteket 
kiválasztják, és amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a projektek összhangban állnak a nemzeti 
és a közösségi joggal. Az Európai Bizottság csak a közösségi jogszabályok megsértése, illetve 
pénzügyi szabálytalanságok esetén avatkozhat be. 

Ami a szóban forgó ügyet illeti, a Bizottság ebben a szakaszban és a jelenleg rendelkezésére 
álló információk alapján nem látja bizonyítottnak a közösségi jog megsértését.

A 2007–2013-as programozási időszak tekintetében a Regionális Ellenőrzési Albizottság és a 
Dél-Alföld régió operatív programjaival foglalkozó Konvergencia Monitoring Bizottság 
határozott a pályázatok kiválasztási kritériumairól, és az irányító hatóság döntött arról, hogy 
mely projektek részesülnek társfinanszírozásban a program költségvetéséből. 

Az Európai Bizottságnak nem feladata, hogy kiválassza azokat a projekteket, amelyek ERFA-
társfinanszírozásban részesülhetnek. Ez a programhatóságok feladatkörébe tartozik (a 
monitoring bizottság és az irányító hatóság). Az irányító hatóságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy ez a projekt és az ERFA-társfinanszírozásra kiválasztott egyéb projektek minden 
tekintetben összhangban állnak a nemzeti és a közösségi joggal.

A Bizottság felvette a kapcsolatot az irányító hatósággal, hogy további tájékoztatást kapjon a 
szóban forgó projektről és a petíció benyújtója által felvetett kérdésekről. Amennyiben 
megállapítást nyer, hogy a petíció benyújtójának állításai megalapozottak és nem tartották be 
a vonatkozó uniós jogszabályokat, a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

Döntéshozatal a decentralizált projektek esetében 

Amint azt az Európai Bizottság a petícióval kapcsolatos korábbi közleményében jelezte, a 
Strukturális Alapok irányítását az Európai Bizottság és a tagállamok megosztva végzik. A 
szubszidiaritás elvével összhangban a projektek kiválasztására decentralizált módon kerül sor 
(kivéve a nagy projektek esetében, ahol eltérő eljárást kell követni). Ezért az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Dél-Alföld régió operatív programjának irányító hatósága 
az, amely kiválasztja, mely önálló projektek részesülhetnek társfinanszírozásban a programból 
saját régiójukon belül, amennyiben hozzájárulnak az operatív programban meghatározott 
stratégia és célkitűzés eléréséhez (2. prioritástengely: Turisztikai célú fejlesztések). Az 
irányító hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az ERFA-társfinanszírozásra kiválasztott 
projektek összhangban legyenek a nemzeti és a közösségi joggal. Az Európai Bizottság 
ugyanakkor a közösségi jogszabályok megsértése, illetve pénzügyi szabálytalanságok esetén 
beavatkozhat. 
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A 2007–2013-as programozási időszak tekintetében a Regionális Ellenőrzési Albizottság és a 
Dél-Alföld régió operatív programjaival foglalkozó Konvergencia Monitoring Bizottság 
határozott a pályázatok kiválasztási kritériumairól, és az irányító hatóság feladata, hogy ennek 
megfelelően kiválassza a projekteket. 

A makói gyógyfürdő projektje (DAOP-2007-2.1.1/A)

A petíció által benyújtott dokumentumok alapján az Európai Bizottság ismét megvizsgálta az 
ügyet. Az eredeti petícióhoz csatolt dokumentumok között találhatók a petíció benyújtója által 
az irányító hatósághoz címzett korábbi panaszlevelek. Ezeket azzal az indokkal utasították el, 
hogy a petíció benyújtójának állítása jogilag megalapozatlan. 

A petíció benyújtója egy új dokumentumot is rendelkezésre bocsátott, amely a helyi Szegedi 
Bíróság határozatát tartalmazza (2009.10.05.) A bírósági döntés értelmében a petíció 
benyújtója hozzáférhet a fürdő felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányhoz és a 
kapcsolódó szerződésekhez, ezek ugyanis nyilvános információk.

Az Európai Bizottság a projektkiválasztási eljárás tekintetében további tájékoztatást kért. Az 
irányító hatóság olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek szerint a kiválasztási eljárás 
megfelel a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak, és elősegíti a prioritástengelyek 
operatív programban meghatározott átfogó célkitűzésének elérését.

Az irányító hatóság és a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján egyetlen 
vonatkozó uniós jogszabály megsértésére sem került sor, és pénzügyi szabálytalanság sem 
állapítható meg. Következésképpen a szóban forgó ügyben nem indokolt az Európai Bizottság 
beavatkozása.

A kohéziós politikák terén történő beavatkozás megosztott irányításának értelmében és a 
szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamok feladata az egyes projektek kiválasztása, 
valamint annak biztosítása, hogy az ERFA-társfinanszírozásra kiválasztott projektek minden 
tekintetben összhangban legyenek a közösségi joggal, és járuljanak hozzá az operatív program 
stratégiájának és célkitűzésének megvalósításához. A tagállamoktól és a petíció benyújtójától 
kapott információk alapján ebben az ügyben nem állapítható meg szabálytalanság, illetve az 
uniós vagy a nemzeti jog megsértése. Következésképpen az Európai Bizottságnak a szóban 
forgó ügyben nincs jogalapja a további beavatkozáshoz.


