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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 05. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt ügyében 
          

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Amint az Önök előtt is ismeretes, a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat többségi tulajdonában álló Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

Nonprofit Kft. nettó 450.000.000.- Ft összegű támogatást nyert.  

 

A képviselő-testület legutóbb 2018. január 08., január 12., illetve január 30. napján tartott 

ülésein foglalkozott a fenti pályázat ügyével. 

 

A projekt megvalósításához az alábbi pozíciók betöltése szükséges, melyre a projektben 

elkülönített forrás áll rendelkezésre: 

- 1 fő projektmenedzser; 

- 1 fő pénzügyi vezető; 

- 1 fő projektasszisztens. 

 

Az elmúlt héten arra alkalmas személyek részére feladatellátásra vonatkozó ajánlatkérés lett 

eljuttatva, az ajánlatok határidőben beérkeztek a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 

részére. A három pozícióra az alábbi személyek nyújtották be az összességében legkedvezőbb 

ajánlatot: 

- projektmenedzser: Molnár László; 

- pénzügyi vezető: Baukó Lászlóné; 

- projektasszisztens: Simonka Jánosné. 

 

A pénzügyi vezető vonatkozásában – mivel ő a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 

ügyvezetője is – állásfoglalás-kérés lett benyújtva a Magyar Államkincstár részére az 

összeférhetetlenség tekintetében. A Közreműködő Szervezet állásfoglalása szerint nincs 

összeférhetetlenség a két pozíció között. 

 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari 

Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és úgy 

határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari 

terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában – mint az 

összességében legkedvezőbb árajánlatot tevő – alábbi személyek töltsék be a projektben az 

alábbi feladatokat: 

- projektmenedzser: Molnár László; 

- pénzügyi vezető: Baukó Lászlóné; 

- projektasszisztens: Simonka Jánosné. 

A képviselő-testület többségi tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyekkel a 

megbízási szerződés aláírásra kerüljön. 

 

Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető 

   Baukó Lászlóné ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 02. 

 

 

 dr. Nagy Béla György 

 polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László 

            jegyző 


