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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. augusztus 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a VP6-19.2.1-49-6-17 kódszámú, „Kisléptékű turisztikai fejlesztések” 

elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2018. (III.13.) Kt. határozat 

értelmében szándékát fejezte ki, hogy részt kíván venni a VP6 – 19.2.1 – 49 – 6 – 17 kódszámú, 

„Kisléptékű turisztikai fejlesztések” elnevezésű pályázaton.  

A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a pályázattal kapcsolatos 

előterjesztést, amelyet Takács Tímea műszaki és településüzemeltetési ügyintéző készített és a Baross 

emlékház és síremlék felújítására, gondozására, a sétány felújítására irányult. A Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság tagja, Kraller József képviselő úr azt javasolta, hogy a pályázatban való 

részvételről szülessen döntés, de a tervezetet szükséges átdolgozni, a támogatást eszközbeszerzésre 

(bútor – asztal, szék, szekrény, tűzhely, villanybojler stb.) kellene fordítani, amik elősegíthetik a 

bánkúti közösségi ház szálláshelyként való kiadását vagy a gyermekek nyári táboroztatását. 

A pályázat előkészítése során felmérésre került a bánkúti közösségi ház berendezéseinek állapota: a 

bútorok nagyon elhasználódott állapotban vannak, némelyik már-már balesetveszélyesnek is 

mondható. Ezen okok, valamint hogy a közösségi házat rendszeresen használják gyermekek 

táboroztatásához, indokolttá teszik a berendezéscserét. A pályázat benyújtásához a LEADER 

Akciócsoport területén lévő 3 vállalkozótól kértünk árajánlatot 2 db étkezőgarnitúra, 1 db konyhabútor 

és a hozzá tartozó mosogató, 1 db tűzhely, 9 db fenyőágy, 7 db fenyő emeletes ágy, 5 db kétajtós, 

polcos szekrény és 12 db fémvázas szék beszerzésére. A legkedvezőbb árajánlat összköltsége 

2 205 988,-Ft. A pályázat támogatási intenzitása önkormányzatok esetében 90%, de maximum 

2 000 000,-Ft. Az önerő így 205 988,-Ft. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és a 

döntéshozatalra! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

VP6 – 19.2.1 – 49 – 6 – 17 kódszámú, „Kisléptékű turisztikai fejlesztések”című pályázaton támogatási 

igényt nyújt be a bánkúti Közösségi Ház berendezéseinek cseréjére, eszközbeszerzésre az előterjesztés 

alapján. 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, bruttó 205.988.- Ft-ot a 2018. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 24. 

          dr. Nagy Béla György sk.  

                            polgármester  

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző sk.  


