
II-8 

Készítette: Czene Kitti pályázati referens 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a Magyar Falu Program keretében induló „Szolgálati lakás” című 

pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében induló „Szolgálati 

lakás” alprogramja alapján önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítására. 

 

A program célja a kiemelt közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a 

szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások 

minőségének növelésével a településre áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása.  

 

A kiírás 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, 

funkcióváltását segíti, amely ingatlant a közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat 

szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig. 

 

A felújítani kívánt lakás a Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan, amely az úgynevezett 

gyermekorvosi szolgálati lakás és rendelő. 

 

A pályázat támogatási intenzitása 100 %, a támogatás összege maximum 30 millió Ft. 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat hatályba lépését 

követően legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2021. június 30.. 

 

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő 

hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában. 

 

A pályázat 5. számú melléklete egy Együttműködési megállapodás a pályázó 

önkormányzat (Megbízó) és a közfeladatot ellátó személy (Jogosult) között, mely a 

pályázat benyújtásához szükséges kötelező dokumentum, megváltoztatására nincs 

lehetőség. 

 

Ennek alapján Megbízó vállalja, hogy a tulajdonában lévő, jelen projekt keretéből 

kialakítandó szolgálati lakást Jogosult részére külön térítés nélkül birtokba adja a 

fenntartási időszak végéig. 

 

Fentiek alapján az önkormányzatnak beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy eláll a bérleti 

díj összegétől a projekt fenntartási időszakának végéig, a pályázat megvalósításának 

eredményessége érdekében. 

 

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

döntéshozatalra. 



 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az előterjesztésben szereplő feltételek szerint jóváhagyja a Magyar Falu Program 

keretében kiírt „Szolgálati lakás” alprogram pályázati felhívásának 5. melléklete szerinti 

együttműködési megállapodást. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az előterjesztésben szereplő feltételek szerint nem fogadja el a Magyar Falu Program 

keretében kiírt „Szolgálati lakás” alprogram pályázati felhívásának 5. melléklete szerinti 

együttműködési megállapodást. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. október 28. 

 

           Kraller József s.k. 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


