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Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 13. napi ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. által elnyert TOP1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú pályázat vonatkozásában
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője, Baukó Lászlóné 2018. április 3.
napján az alábbi, elektronikus levél útján történt megkereséssel fordult a projektmenedzser
felé:
„A Medgyesegyházi Ipari Park KFT pályázatának megvalósítása felmerültek olyan
nehézségek, feladatok , és a megvalósítókon kívül eső egyéb olyan megoldandó dolgok, mely
a pályázat készítése során, a megvalósítás mérföldköveinek meghatározásakor előre nem
voltak láthatóak
Tekintettel a földkivonási eljárás elhúzódására, a pályázat lebonyolításához kapcsolódó egyéb
eljárások elhúzódására arra kérlek, hogy készíts elő egy változás bejelentést a mérföldkövek
időpontjának módosítására tekintettel az egyes feladatok határidejére. Fontosnak tartom, hogy
a változásbejelentés még a hét folyamán megküldésre kerüljön az illetékesek részére!
Tájékoztatásul jelezném a KFT tulajdonosai részére a változásbejelentés támogatásának
kiemelt fontosságát, mivel a projekt sikeres megvalósítása a kft ügyvezetőinek felelősségét
kívánja, nem pedig a tulajdonosokét. A változásbejelentés benyújtásával és jóváhagyásával
egy biztosítékot kapna a társaság illetve az ügyvezetés a projekt felelősségteljes
megvalósításához.
A társaság tulajdonosaitól ezúton kérném a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és
elfogadását!
Köszönettel: Baukó Lászlóné ügyvezető”
A fenti elektronikus levél továbbításra került a képviselő-testület tagjai részére. Amint
kiderült, a projektmenedzser a kérés alapján azonnal megtette a szükséges lépéseket a
Közreműködő Szervezet felé.
Legfrissebb hír, hogy a Közreműködő Szervezet elfogadta a változás-bejelentési kérelmet.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Medgyesegyházi Ipari
Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa megtárgyalta és tudomásul
veszi a Baukó Lászlóné ügyvezető által kért, a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú,
„Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt vonatkozásában a
Közreműködős Szervezet felé benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező változás-

bejelentést.
A képviselő-testület kéri az ügyvezetőket és a projektmenedzsert, hogy a jövőben a hasonló
jellegű bejelentések megtételekor szíveskedjenek megvárni a tulajdonosok döntését és csak
ezután, a döntés függvényében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület felhívja a figyelmet, hogy a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és
Fejlesztő Nonprofit Kft. képviselete a tulajdonostársak által 2016. május 4. napján kötött
Társasági Szerződés VI. 2/. pontja alapján („a cég jegyzésére az ügyvezetők együttesen
jogosultak”) a két ügyvezető, Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály által együttesen történik.
Felelős: Baukó Lászlóné és Mitykó Mihály ügyvezetők
Határidő: értelem szerint
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