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Tárgy: Döntéshozatal a VP6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településkép, közösségi tér fejlesztése” 

elnevezésű projekt ügyében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30. napján tartott 

ülésén tárgyalta a VP6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településkép, közösségi tér fejlesztése” elnevezésű 

pályázatot, mely 2016. május 24. napján beadásra került. 2017. július 21. napján a mellékelt 

„Értesítés elutasításról jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt” dokumentum került 

kibocsátásra az Irányító Hatóság részéről, melyre 2017. augusztus 9. napján kifogást nyújtottunk be. 

Ezt követően 2017. szeptember 27. napján kelt döntésében a Miniszterelnökség a benyújtott 

kifogást elutasította. Fenti dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.  

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi 

alternatív határozati javaslatok valamelyikének elfogadására. 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.4.1.1-16 

kódszámú, „Településkép, közösségi tér fejlesztése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a 

Miniszterelnökség által 2017. szeptember 27. napján kibocsátott kifogás elutasításáról szóló 

döntést. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Miniszterelnökség döntését és 

az ügyben további lépéseket nem kíván tenni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a jelen határozat nyomán szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a VP6-7.4.1.1-16 

kódszámú, „Településkép, közösségi tér fejlesztése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a 

Miniszterelnökség által 2017. szeptember 27. napján kibocsátott kifogás elutasításáról szóló 

döntést. 

A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem fogadja el a Miniszterelnökség 

döntését és az ügyben további jogi lépéseket – peres eljárás megindítása – kíván tenni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a jelen határozat nyomán szükséges további 

intézkedések megtételére azzal, hogy minden releváns fejleményről – különösen a kereset 

benyújtásáról és a bírósági döntésről – tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 



Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

 

  

 

Medgyesegyháza, 2017. október 13. 
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