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Tárgy: Döntéshozatal a TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld Város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretében megvalósuló rekortán futópálya 

ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az ismeretes, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-

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

elnevezésű projekt vonatkozásában. A projekt keretein belül három közbeszerzési eljárás 

indult az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül, valamennyi eredményesen 

zárult. Az egyik eljárás neve: „Rekortán futókör építése”.  

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 4. napján tartott 

ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

„94/2019. (IV.4.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

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

elnevezésű projekt „Rekortán futókör építése” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A 

képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az 

előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a 

kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, Szegedi 

Pál (6600 Szentes, Jókai u. 110.) egyéni vállalkozóval.  

 

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

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.” 

 

Ezt követően a vállalkozási szerződés megkötésre került a nyertes kivitelezővel, a 

munkaterület átadásra került. A rekortán futópálya kiépítése során felmerült, hogy a jelenlegi 

futópálya belső ívének hossza 376 m, amely akkreditált versenyek lebonyolítására nem 

alkalmas. Emellett jelentős lakossági igény is mutatkozott a futópálya 400 méter hosszúságúra 

történő kibővítése érdekében. A Medgyesegyháza Sportegyesület vezetése ugyanakkor 

fontosnak tartja, hogy egy jövőbeni fejlesztés során elférhessen egy újabb sportpálya is a 

területen. A két álláspont találkozott egymással, információink szerint a Sportegyesület 

illetékesei ugyanis pontosan felmérték a területet. A futópálya bővítése kapcsán egy javaslatot 

nyújtottak be az Önkormányzat felé, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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

elfogadására. 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt „Rekortán futókör építése” tárgyú részajánlati körének 

vonatkozásában jóváhagyja a futópálya bővítését olyan formán, hogy annak belső ívének 

hossza 400 méter legyen, a megfelelő projekt-indikátorok betartása mellett. 

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

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24. 
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