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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. december 18. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-5.3.1 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 

elnevezésű projekt megvalósításának ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 5. napján 

tartott ülésén az alábbi döntést hozta: 

 

„187/2017. (IX.5.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy konzorcium vezetőként részt kíván venni a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás 

és kohézió erősítése” című projektben. 

A projekt lebonyolítását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság folyamatosan kísérje 

figyelemmel. 

A projekt megvalósításának érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző” 

 

A projekt pozitív támogatói döntésben részesült, melynek nyomán a konzorcium 45.037.657.- 

Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés szerint a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat konzorciumvezetőként Almáskamarás, Kaszaper, Kevermes, Medgyesbodzás, 

Nagybánhegyes, Nagykamarás és Pusztaottlaka települések önkormányzataival, valamint a 

Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesülettel együttesen kívánja 

megvalósítani a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi 

identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projektet. 2018. november 23. napján az érintett 

települések képviselőinek részvételével projekt-egyeztető megbeszélésre került sor. A 

megbeszélésen elhangzott, hogy sem a konzorcium-vezető, sem a résztvevő települések nem 

tudnak megfelelő személyt delegálni a projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokra. 

Az is elhangzott a megbeszélésen, hogy amennyiben ezen személyek nem kerülnek 

haladéktalanul megbízásra, a projekt megvalósítása ellehetetlenül, a tagönkormányzatok 

kénytelenek lesznek visszalépni a projekttől. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásának 

vonatkozásában az érintett konzorciumi tagok megbízásából megkereséssel fordultunk a 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatalhoz, amelynek nevében dr. Horváth Mihály aljegyző úr 

a képviselő-testület tagjai részére is továbbított választ küldte meg. Ennek lényege, hogy „az 

előkészítésre és a végrehajtásra – a tagok jóváhagyásával – konzorciumi megállapodást kellett 

volna kötni a felkért projektmenedzsmenttel. Az elengedhetetlenül szükséges lépések 

elmaradtak. A fentiek alapján a felkérés nem teljesíthető.” 

 



 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A helyi identitás és 

kohézió erősítése” elnevezésű projektet konzorcium-vezetőként továbbra is meg kívánja 

valósítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy – amennyiben nem talál megfelelő személyt a projektmenedzseri és a pénzügyi 

vezetői feladatokra – a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „Cselekedjünk együtt - A 

helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű projekt megvalósításától visszalép. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az érintettek jelen döntésről szóló 

kiértesítésére és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2018. december 17. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                           polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


