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Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 25. napján tartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatainak jelenlegi
állásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi
tájékoztatást adom:
A TOP projektek vonatkozásában kérés volt, hogy szerepeljen, mely tevékenységre mekkora
összeg fordítható:
-

Projekt előkészítés, tervezés 5 %
közbeszerzési szakértő, az eljárás lefolytatása: 1 %
Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 %
Projektmenedzsment 2,5 %

Az Önkormányzat, mint főkedvezményezett pályázatai:
Projekt címe: A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Támogatás összege: 50.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2019. 05. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014
A Varázserdő Óvoda fejlesztésének eredményeként kialakításra került egy óvodai tornaszoba,
mely az óvoda épület utcafront felőli oldalán, a meglévő épülethez egy nyaktaggal
kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó
akadálymentes WC került kialakításra. A kivitelezési munkákat az Országos Karbantartó és
Építőipari Szolgáltató Kft. végezte. A projekt fizikai zárása 2019. május 31. napja volt. A
használatbavételi eljárás befejeződött. Önkormányzatunk 354 506 Ft többlettámogatásra
vonatkozó igényt nyújtott be, az elbírálásról tájékoztatás még nem érkezett, így a záró
kifizetési kérelmet nem tudjuk benyújtani. A Közbeszerzési Hatóság által indított
közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás lezárult, mivel nem volt indokolt jogorvoslati eljárás
kezdeményezése.
Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán
Támogatás összege: 220.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
Támogatott tevékenységek:
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Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
Műszaki ellenőr tevékenységet az MLR Műhely Bt. végezte, a vállalkozó kifizetése
folyamatban van.
Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.
Marketing tevékenység feladatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. végzi, melyet a projekt
zárásáig szükséges végezni.
Marketing soft tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése
megtörtént.
Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig
szükséges végezni.
Zöld Infrastruktúra Hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), a dokumentumot a
Projektfelügyelet Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a
tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
Eszközbeszerzés keretében mobil színpad került vásárlásra, a Szatyi Stage Team Kft.-től.
A projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan engedélyt kell érni a Magyar
Államkincstártól, mint közreműködő szervezettől.
Építés:
A projekt kivitelezés szempontjából három részre lett felbontva,
-

rekortán futókör kialakítása, kivitelezést végezte Szegedi Pál EV

-

öltöző-kiszolgáló épület kialakítása kivitelezést végezte az OKÉP Kft.

-

zöld város építés, a kivitelezést végezte a BÓLEM Kft.

A kivitelezés minden eleme megvalósult, a BÓLEM Kft. kifizetése folyamatban van.
-

-

A Bólem Kft. kifizetése megtörtént.
A 4. és az 5. számú szakmai beszámoló elfogadásra került.
Mivel a projektben közel 5 000 000 Ft tartalék maradt, így benyújtásra került egy
módosítási igény, hogy a 2019. december 31. napi záró mérföldkő határidejét
módosítsuk, hogy a tartalék összege felhasználásra kerülhessen. Eszközbeszerzésre
van lehetőség. Amennyiben építeni vagy felújítani szeretnénk, újabb közbeszerzési
eljárást kellene lebonyolítani. A módosítási igény elfogadásra került. Árajánlatok
beszerzése van folyamatban, hogy alá tudjuk támasztani az igényünket.
Benyújtásra került az 5. számú kifizetési kérelem.
Benyújtásra került a 13. számú módosítási igény. A tartalékkeret terhére, illetve a
költségvetési sorok közötti belső átcsoportosítások következtében további
eszközbeszerzésre nyílt lehetőség, összesen 5 440 039 Ft értékben. Beszerzendő
eszközök: színpadmerevítő (525 hrsz.), 2 db kamerarendszer (212. hrsz.), sátor (525
hrsz.), lombszívó (525, 212, 198/1, 1184, 120/1, 121/1. 8/1, 1182/8 hrsz.), 8 db
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kerékpártároló (525, 212, 120/1,121/1. hrsz.), 14 db hulladékgyűjtő csikktartóval (525,
212, 120/1, 121/1, 8/1, 1182/8, 198/1. hrsz).
Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése
Támogatás összege: 57.872.974,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028
A pályázat keretében a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi központ
felújítása valósult meg. A projekt kivitelezője az Országos Karbantartó és Építőipari
Szolgáltató Kft. volt.
Támogatott tevékenységek:
Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
Műszaki ellenőri tevékenységet a Rex Terra Kft. végezte, mely tevékenység elvégzésre került,
a vállalkozó kifizetése megtörtént
Közbeszerzési szakértő, a feladatot Sonkoly János EV végezte, a tevékenység elvégzésre
került, a kifizetése megtörtént.
Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése
folyamatban van.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a
tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
Eszközbeszerzés keretében méhnyakrák-szűréshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre,
a Synap-sys Bt. től.
A legutolsó szakmai beszámoló benyújtásra került, ennek elfogadása folyamatban van.
-

A Közbeszerzési Hatóság által indított közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás
lezárult, mivel nem volt indokolt jogorvoslati eljárás kezdeményezése.
Záró szakmai beszámoló benyújtásra került.

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán
Támogatás összege: 175.107.818,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt fizikai zárása: 2020. 08. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002
Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A
vállalkozók kifizetése megtörtént.
Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.
Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.
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Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig
szükséges végezni.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a
tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett
területről(Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a
Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális
bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Közösségi Ház padlózata kerül felújításra, a falak
tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Közösségi Házat
körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Közösségi Tér
épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A
projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni
fejlesztési tervben részesülnek.
A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A
kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.
-

A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a
közbeszerzési szakértőt.
A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került.
Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került.
A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR
rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a
közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.
A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban
van.

Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért
Támogatás összege: 52.532.349,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
A projekt fizikai zárása: 2021. 06. 30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007
A projekt célcsoportja, egy a projektben lehatárolt akcióterületen élő lakosság, mely
szegregációval és szegregációval veszélyeztetett területet is magában foglal. Ez alapján a
lehatárolt akcióterület Lászlótelep és Bánkút településrészek összessége. A projekt keretében
tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Közösségi Ház
épületében.
Az alábbi rendezvények, tanácsadások kerülnek Önkormányzatunk által lebonyolításra: Tudj
meg többet egészségedről!, Életpálya műhely, Tudásbázis, Konyhakerti praktikák,
Biztosítékunk az egészség, Adj lehetőséget magadnak! A rendezvények és tanácsadások
lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.
Két alkalommal lakossági fórum megtartása szükséges.
Konzorciumi partner, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány által
lebonyolításra kerülő rendezvények a Gondolatébresztő a környezetért, Vitalitás napja.
Támogatott tevékenységek:
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Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projekt
zárásig szükséges végezni.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a
tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
A Marketing tevékenység keretében a rendezvényekhez kapcsolódóan plakátokat,
szórólapokat, szűrőfüzeteket készít az Art Copy Studio Kft. A tevékenység a projekt zárásáig
folyamatos.
A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők
részvételével úgynevezett „Támogató csoport”-ot kellett létrehozni és működtetni. A
Támogató csoport üléseinek lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.
A projektben foglalkoztatásra kerül szakmai vezető és két szociális munkás. A szakmai vezető
felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének
monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagot részére juttatott szolgáltatások
irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalkozói feladatok koordinálása. A szociális
munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, melyek legalább 3 havonta
felülvizsgálatra kerülnek. A terepen dolgozó szociális munkás vállalták EFOP pályázati
forrásból megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételt.
A projektben lehetőség volt Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Közösségi
Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére. Az ITS a TOP-2.1.2 projektünk megvalósítása miatt
szükséges volt elkészüljön, a KBT jelen projekt szükséges eleme. A két dokumentum
elkészítése a projekt költségvetésébe, mint szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
költsége betervezésre került, az Magyar Államkincstár (MÁK) általi aláírt Támogatási
Szerződésben szerepel. A dokumentumok elkészültek, azonban a MÁK a későbbiekben úgy
döntött, hogy nem engedi a projektben elszámolni ezen a soron, álláspontjuk szerint a projekt
előkészítő tevékenységei között lett volna lehetőség elszámolni. Így 7 112 000 Ft
visszafizetési kötelezettsége lesz Önkormányzatunknak.
- A 3. számú kifizetési igénylés benyújtásra került.
- Az 5. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.
- A 3. számú kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van.
Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése
Támogatás összege: 45.037.657,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete: 2018. 09. 01.
A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006
Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztaottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás,
Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és
Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.
A projekt megvalósításának első két mérföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés,
amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára
többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket
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bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök
beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.
Támogatott tevékenységek:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:
A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit
Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két
feladat a projekt zárásáig folyamatos.
Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a
projektzárásig szükséges végezni.
A projekt kapcsán Kraller József polgármester és dr. Kormányos László jegyző személyes
egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárnál. Nagykamarás és Medgyesbodzás képviselőtestülete a projekt folytatása vonatkozásában hozott döntését még nem küldte meg
önkormányzatunk részére.
Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán
Támogatás összege: 10.469.210.Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180
A program célja: a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák
kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátáscsökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos
lakossági szemléletformálás erősítése.
A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:
• Összevont klímastratégia készül
• Tájékoztató workshopok
• Helyi tanulmányi versenyek
- Rajzpályázat
- Általános iskolai vetélkedő
- Szakkörök tartása
• Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
• Internetes aloldal
• Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról
A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (1518 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

6

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595
fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet
bevonásával valósul meg.
A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db SmartbenchOkospad kerül kihelyezésre. A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik,
mivel képes időjárási adatot gyűjteni a mikroklímáról.
A projekt előkészítésében és megvalósításában 3 fő klímaszakértő került bevonásra
- Doboz Eszter
-

dr. Kukely György

-

Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.
Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés
következik.
Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés
következik.
Az előkészítő tevékenység díja kifizetésre került.
Az okospad beszerzése és beüzemelése megtörtént.
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Támogatás összege: 23.507.807.Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00091
Medgyesegyháza Város Önkormányzata által két épületen történik a napelemes rendszer
kiépítése. A rendszerek 18 kWp (Polgármesteri Hivatal) és 16,8 kWp-s (Idősek Otthona)
összteljesítményűek, így mindkettő háztartási méretű kiserőműnek tekinthető. A projekt során
60+60=120 db polikristályos Hanover Solar GbH HS280p30 típusú, egyenként 280 Wp
névleges teljesítményű, 16% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 2 tetőfelületen.
Fejlesztési projekt költségvetéséhez tartozó tételek:
- Projekt előkészítés, tervezés-kivéve közbeszerzés
-

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

-

Műszaki ellenőri szolgáltatás

-

Projektmenedzsment

-

Képzéshez kapcsolódó költségek

-

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (aloldal, „C” típusú tájékoztató tábla,
sajtóközlemény, fotódokumentáció, térképtér)

-

Tartalék
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-

Beruházás költségei

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy Bokor Béla – villamosmérnök.
A projekt terv készítői Hoványi Dávid – mérnök informatikus, Bajusz Attila – energetikus,
Bokor Béla – villamosmérnök, Varga Zoltán – villamos üzemmérnök
Az előkészítő tevékenységet Opera Solar Kft. végzi, Támogatási Szerződés megkötése
folyamatban van, ha megérkezik, aláírásra kerül a teljesítésigazolás Opera Solar Kft. részére.
Projekt címe: Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely létesítése
Támogatás összege: 47.122.998.Támogatás intenzitása: 95%
A projekt fizikai zárása:
Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A pályázat keretében Medgyesegyháza, Árpád utca 1/5 helyrajzi számú ingatlanon helyi
termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely építése fog megvalósulni. A területhez kapcsolódó
út, járda és parkoló kerül kialakításra.
2018. július 31-én közbeszerzési feladatok ellátására irányuló ajánlatkérés történt, melynek
nyertes ajánlattevője Sonkoly János lett.
2020. január 6-án a Sonkoly Jánossal kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel
megszüntettük.
2020. január 8-án új ajánlatkérés történt a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan,
melynek nyertes ajánlattevője Szűcs István E.V. lett.
Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Támogatás összege: 101.487.429.Támogatás intenzitása: 95%
A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.
Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A pályázat keretében Medgyesegyháza, 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú földút
rehabilitációja valósult meg, melynek kivitelezője Kaiser Aszfalt Kft. volt.
Az előleg számlák, illetve a részszámlák kifizetésre kerültek. Jelenleg folyamatban van a
Támogató felé az 1. számú kifizetési kérelem elbírálása. Pozitív elbírálás esetén a két
végszámla is kiegyenlítésre kerülhet. A beruházásnak van egy építési engedélyköteles része
(szilárd burkolati rész) egy nem engedélyköteles része. Az engedélyköteles rész un. fordított
áfá-s.
A legutóbbi helyszíni – kivitelezői és műszaki ellenőri – megbeszélésünk alapján a Kivitelező
feladata többek között még a szilárd útburkolati részen a kialakított árok további rendbetétele,
valamint a „Mogyi” felöli csomópont aszfaltburkolat süllyedéseinek helyreállítása.
A Kivitelező feladata továbbá az árok készítésénél kihordott föld és törmelék megfelelő
elterítése az un. régi szennyvízleürítő helyen.
Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.
Műszaki ellenőri feladatokat Barenga-Terv Kft. végezte el, kifizetése folyamatban van.
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Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig
szükséges végezni.
A 2. kifizetési kérelem benyújtásra került.
Egyéb VP-s pályázatok:
Projekt címe: Rendezvényszervezési eszközök beszerzése
Támogatás összege: 352.700.Támogatás intenzitása: 90%
A projekt fizikai zárása: 2019.08.31.(Módosítási kérelem: 2020.12.31.)
Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-4-17 1935298524
A projekt megvalósulásával az önkormányzat saját rendezvényszervezési eszközökhöz jut,
amelyek segítségével méltón képviselheti Medgyesegyházát megyei, országos
rendezvényeken, kiállításokon.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 2 db rendezvénysátor, 1 db
összecsukható kerti bárpult, 2 db sörpad garnitúra, 1 db napernyő és 1 db mikrofon
beszerzése.
A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.
A záró mérföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.
Projekt címe: Kertészeti kisgép beszerzése Medgyesegyházán
Támogatás összege: 803.000.Támogatás intenzitása: 60%
A projekt fizikai zárása: 2019.08.31. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)
Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1935452773
A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén
működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú
Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.
A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység keretében függesztett tárcsa,
függesztett kombinátor, rugós kapa kombinátorhoz, sima és csipkés tárcsalapok beszerzése.
A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.
A záró mérföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.
Projekt címe: Mezőgazdasági gépbeszerzés Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
részére
Támogatás összege: 2.362.400.Támogatás intenzitása: 60%
A projekt fizikai zárása: 2019.11.29. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)
Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1954337523
A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén
működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú
Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 1 db
robbanómotoros szivattyú, 1 db palántázó, 1 db kézi ködképző, 1 db réselt, nyírócsapos, 2
fejes eke beszerzése.
A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.
A záró mérföldkőhöz módosítási kérelem került benyújtásra.
Jóváhagyták a módosítási kérelmet. Záró mérföldkő 2020.12.31.
Projekt címe: Eszközbeszerzés a bánkúti Baross László emlékházba
Támogatás összege: 2.205.988.Támogatás intenzitása: 90%
A projekt fizikai zárása: 2019.12.31. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)
Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-6-17 1944346809
A projekt keretében eszközbeszerzés történik, melyek elősegítik a bánkúti közösségi ház
szálláshelyként való kiadását vagy a gyermekek nyári táboroztatását.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 2 db étkező
garnitúra, 1 db konyhaszekrény, 1 db mosogatótálca, 1 db gáztűzhely, 1 db fali mosogató
csaptelep, 9 db fenyőágy, 7 db fenyő emeletes ágy, 5 db kétajtós, polcos szekrény, 12 db
kollégiumi szék beszerzése.
A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.
A záró mérföldkőhöz módosítási kérelem került benyújtásra.
Jóváhagyták a módosítási kérelmet. Záró mérföldkő 2020.12.31.
Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner pályázatai:
Projekt címe: Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és
erőforrásokra támaszkodva
Támogatás összege: 491 442 188 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete: 2017. 11. 01.
A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00025
Konzorciumvezető: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
A pályázat a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő
hozzáférés javítására irányul.
A projektben a projekt zárása folyamatban van.
Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a
társadalmi hátrányok enyhítéséért
Támogatás összege: 492 806 144 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete: 2018. 01. 01.
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A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025
Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata
A pályázati kiírás a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentése érdekében
megvalósuló projektötleteket támogatja. Tájékoztatást kértünk a Projektfelügyelet Kft-től a
benyújtható pályázatok szakmai tartalma vonatkozásában (1. melléklet). A pályázaton olyan
konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi partner szerepel.
A projektben a projekt zárása folyamatban van.
Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi
járásban
Támogatás összege: 400 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete: 2017. 04. 01.
A projekt fizikai zárása: 2020. 03. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008
A pályázat felhívás célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási
együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek
segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat
megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések,
partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik
képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
További cél, olyan foglalkoztatási paktumszervezetek kialakítása a térségen belül, melyik
segítségével először megyei, majd országos paktumhálózat jön létre. A felhívás keretében a
térség releváns piaci szereplői, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal és a térségbeli
önkormányzatok fognak össze, hogy létrehozzanak egy olyan helyi paktumot, amely
jelentősen javítja a járás munkaerő piaci helyzetét, képzéseket és álláslehetőséget kínálva az
álláskeresők és inaktív munkavállalók számára.
Egyéb pályázatok:
Projekt címe: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
(Arany János és Kiss Ernő utca felújítása)
Támogatás összege: 15.000.000.Támogatás intenzitása: 85%
A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma: 442663 ebr42
Tavalyi évben benyújtottuk, de nem kaptunk rá támogatást. Az idei évben is pályáztunk
változatlan műszaki tartalommal.
Támogatói okirat megérkezett.
Kivitelezési költségből és műszaki ellenőri költségből tevődik össze. Nem kell külön
közbeszerzési eljárást lefolytatni, csak ajánlatkérés szükséges.
A megvalósítás kezdő időpontja nem lehet 2020. április 1. előtti.
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Projekt címe: Településszintű ingyenes WiFi hálózat fejlesztése
Támogatás összege: 5.000.000.Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: Támogatási megállapodás ellenjegyzésétől számított 18 hónap
Projekt azonosító száma: WiFi4EU
100 %-os vissza nem térítendő támogatottságot élvező, településszintű ingyenes WiFi hálózati
fejlesztés
Az Európai Unió támogatásával, a WiFi4EU kezdeményezés keretében megvalósítható WiFi
hálózat kiépítés/fejlesztés nagysebességű, ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférést tesz
elérhetővé a településen az Önkormányzat által meghatározott, a közösségi élet központjában
álló telepítési helyeken.
Az Önkormányzatok az elnyert Utalvánnyal egy általuk kiválasztott, a WiFi4EU
kezdeményezésben résztvevő WiFi telepítő vállalkozást bízhatnak meg a hálózat
kivitelezésével.
A magas színvonalú ingyenes szolgáltatást mindenki igénybe veheti a lefedett területeken. A
csúcstechnológiás hozzáférési pontokkal megvalósított WiFi hálózat turisztikai szempontból
is javíthatja a település versenyképességét, miközben az oda látogatók mellett a településen
élők számára is előnyös fejlesztés.
Az utalvány összegéből a körülményektől függően összesen 8-12 darab nagy kapacitású WiFi
berendezés telepítésére van lehetőség, amely 6-10 helyszín lefedésére elegendő.
Az így kiépülő infrastruktúra alkalmas lesz egy térfigyelő kamerarendszer kiszolgálására is.
Továbbá, a kiépített WiFi hálózatok a nyilvános hozzáférés biztosítása mellett alkalmas egy
privát hálózat (pl. belső WiFi) működtetésére is, természetesen a publikus hálózattól teljesen
elválasztva.
A projekt tényleges megvalósítására a Támogatási Megállapodás aláírásával vállal
kötelezettséget az Önkormányzat. Az aláírástól számítva 18 hónap áll rendelkezésre a
beszerzési eljárás lefolytatására és a hálózat kivitelezésére, beüzemelésére.
Fenntartási időszak: 3 év→üzemben kell tartani (3 éves garancia)
36 hónap jótállás, nincs plusz költség a fenntartási időszak alatt
Célszerű önkormányzati tulajdonú épületeket kiválasztani.
A támogatási megállapodás aláírásra került 2019.10.31-én, státusza: ellenjegyzésre vár.
Célszerű megvárni, míg az ellenjegyzés megtörténik.
Benyújtott, nem elbírált pályázat
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra, 8 férőhelyes csoportszoba kialakítására a hozzá
tartozó pályázati elemek megvalósításával. Az igényelt pályázati összeg: 155 423 906.- Ft.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.
Medgyesegyháza, 2020. február 21.
12

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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