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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 13. napi rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: A TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt műszaki tartalmának elfogadása 
          

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az Önök előtt is ismeretes, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a TOP-2.1.2-15 

kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projektre bruttó 

220.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.  

 

A tervezési feladatokat ellátó RexTerra Kft. 2017. december hónapban, a képviselő-testület 

döntései alapján készített egy árazott költségvetést, mely alapján megállapítható volt, hogy a 

beruházás 43.108.874 Ft-tal haladja meg a költségvetést. 

 

A Képviselő-testület 2018. január 8. napján hozott 2/2018.  (I.8.) Kt. határozatában döntött 

arról, hogy milyen változtatásokkal kívánja a projektet megvalósítani. A testületi döntés 

alapján a tervező RexTerra Kft. megküldte Önkormányzatunk részére az elkészült terveket 

elfogadásra olyan formában, hogy a beruházás ne lépje túl a Támogatási Szerződésben 

meghatározott költségvetést.  

 

A 2018. február 27. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén képviselői felvetés érkezett, 

hogy a Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában létesítendő öltöző ne kerüljön megépítésre, 

és egyeztetés kerüljön lefolytatásra az Október 6. lakótelep lakóival, mint telekszomszéddal.  

 

Szintén képviselői javaslat volt, hogy a Sportpályán elhelyezésre kerülő kispadok mindenképp 

ugyan arra a helyre kerüljenek, ahol jelenleg vannak, mivel az MLSZ előírásoknak a jelenlegi 

elhelyezési forma felel meg. A Sportpályán a pénztártól tervezett 145 m
2
 térkő lerakására 

nincs szükség.  

 

Kérdésként merült fel, hogy a műszaki leírásban szereplő 150 W-os LED-es reflektorok 

biztosítani tudják-e sötétedés után edzések megtartását.  

 

Bizottsági javaslat továbbá, hogy a Kossuth tér 22. és Kossuth tér 22/a szám alatti ingatlanok 

előtt kerüljön kialakításra parkoló.  

 

2018. március 6-án az egyeztetés lakossági fórum keretében megtörtént, az Október 6. ltp. 28 

lakója aláírásával egyhangúan megerősítette, hogy a lakóingatlanukkal szomszédos 

parkolóban tervezett épület felépítésével nem ért egyet.  

 

A fentieket figyelembe véve kérem T. Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy a 

projekt mely végeleges elemekkel kerüljön megvalósításra.  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, a  

TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt 

vonatkozásában a tervezési feladatokat ellátó Rex Terra Kft. által megküldött, projektelemek 

megvalósítására irányuló javaslatot az alábbi eltérésekkel kívánja megvalósítani:  

 

1. A Művelődési Ház nyugati és déli oldalán L alakban lévő parkoló területén tervezett 

62 m
2
-es öltöző épületet mosdóval, kétnemű, illetve akadálymentesített illemhelyekkel 

nem kívánja megvalósítani (értéke: br. 24.765.000.- Ft); 

 

2. A Sportpályán a pénztártól tervezett 145 m
2
 térkővel történő burkolást nem kívánja 

megvalósítani (értéke: br. 554.199.- Ft anyagköltség+1.149.096.- Ft munkadíj);  

 

3. A Művelődési Ház területére tervezett 80 m
2
-es mobil színpadot bruttó 8.139.684 Ft 

költségvetéssel meg kívánja valósítani; 

 

4. A Kossuth tér 22. és Kossuth tér 22/a szám alatti ingatlanok előtt parkolók kialakítását 

kéri betervezni; 

 

5. A Sportpályán tervezett rekortán futókört az eredeti tervekben szereplő, lehető 

legteljesebb mértékben kívánja megvalósítani; 

 

6. A Sportpályán elhelyezésre kerülő kispadok mindenképp ugyan arra a helyre 

kerüljenek, ahol jelenleg vannak, mivel az MLSZ előírásoknak a jelenlegi elhelyezési 

forma felel meg; 

 

7. A Sportpályán olyan LED-es reflektorok kerüljenek beépítésre, amelyek biztosítani 

tudják sötétedés után edzések megtartását. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat tervezési 

munkáinak további koordinálására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március 12.  

 

 dr. Nagy Béla György sk. 

 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László sk 

            jegyző 


