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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 11-i ülésére 

 

Tárgy: A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú, „Medgyesegyháza Egészségügyi 

Központ infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos 

döntéshozatal 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be TOP-4.1.1-15-BS1-

2016-00028 kódszámú, „Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítására. A projekt 100 %-os támogatási intenzitással, közel 60 

millió Ft-os összegben valósul meg. A munkaterület átadásra került a kivitelező Országos 

Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részére, a kivitelezés a közelmúltban megkezdődött. 

A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2019. április 29. napja. Az orvosi rendelők 

felújítása miatt a Gondozási Központ székhelye és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

ideiglenesen átköltözött a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alól a Kossuth tér 23. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú épületbe („Civilek Háza”). A Békés Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály, mint engedélyező hatóság felé írásban 

jeleztem, hogy 2018. november 21. napjától a szolgáltatást a fenntartó átmenetileg a fenti 

címen működteti, amely tényről a település lakossága a helyben szokásos módon (szórólap, 

KTV hirdetés) értesítve lett. Ennek alapján kértem a Szociális és Gyámügyi Osztály 

tájékoztatását további teendőinket illetően. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján kell 

bejelenteni a változást a megfelelő elektronikus felületen, a fenntartói döntést követően. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú, „Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása 

érdekében a Gondozási Központ, valamint a Család-  és Gyermekjóléti Szolgálatnak a 

Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alól a Kossuth tér 23. szám alá történő ideiglenes 

átköltözését. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos 

László jegyzőt az ügyben szükséges intézkedések megtételére, különös tekintettel az 

engedélyeztetési eljárás megindítására és az abban való közreműködésre. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 



 

Medgyesegyháza, 2018. december 07. 

 

  dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző 


