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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 27. napi ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os 

pályázatainak jelenlegi állásáról 

          

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

- TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – Az Önkormányzat megvásárolta a Mentor 

Menedzsment Kft.-től a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft.-ben 

fennálló 49 %-os tulajdoni részesedését. A Cégbíróságon megtörtént a bejegyzés a tulajdonos-

változás tekintetében, melynek nyomán a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat lett a 

Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa. A 

projekt első mérföldkő teljesítésének határidejére kért módosítást a MÁK jóváhagyta, így 

annak határideje 2018. december 28. napja. Az első mérföldkő teljesítésének feladatai 

folyamatban vannak. 

 

- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület átadásra került 2018. 

augusztus 21. napján a kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részére. 

A kivitelezés folyamatban van, az 50 %-os készültség elérésének dátuma 2018. december 31. 

napja, amely teljesítése folyamatban van. A projekt fizikai zárásának tervezett napja 2019. 

május 31. napja.  

 

- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Medgyesegyháza egészségügyi központ 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület átadásra került a 

kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részére. A kivitelezés 

megkezdődött. A lakosság tájékoztatása a változásokról megtörtént. A projekt fizikai 

zárásának tervezett időpontja 2019. április 29. napja.  

 

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt – A tervdokumentáció az illetékes építéshatósághoz benyújtásra került, 

hatósági jóváhagyást követően kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás megindítása. A projekt 

fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. október 31. napja.  

 

- TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – A közösségi tér kialakításával kapcsolatban több 

kérdés, ellentmondás merült fel, melyre a MÁK részéről nem kaptunk egyértelmű választ, így 

Oláh Gábor helyettes államtitkár úrtól kértünk állásfoglalást, melyre pozitív választ kaptunk. 

Ennek értelmében a közösségi tér kialakítása a Bánkúti Közösségi Házban megtörténhet. A 

projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. július 31. napja. 

 

- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi 

integrációjáért” elnevezésű projekt – A szociális munkások a szakmai vezető irányításával 

végzik a szakmai munkát. Megtartásra került a Támogató Csoport három ülése, valamint a 
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tanácsadások lebonyolítása folyamatos. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2021. 

június 30.  

 

- TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és 

kohézió erősítése” elnevezésű projekt – A Támogatási szerződés megkötésre került.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról 

készített beszámolót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. november 23.  

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k.  

 polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

                                       jegyző 


