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Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. október 11. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Településünk projektje támogató döntést kapott a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 

meghatározott eljárásrend szerint a TOP Plusz keretében támogatható projektjavaslatok 

előkészítéséhez. Medgyesegyháza város a beküldött projektjavaslata szerint:"Medgyesegyháza 

Város intézményeinek fűtési rendszerének korszerűsítése termál energia felhasználásával, városi 

uszoda bővítése kinti termálvizes medencével, lakosság számára elérhetővé tétele" 

megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez kért támogatást. A PEA adatlap elkészítésekor még 

nem volt ismert a TOP Plusz felhívások tartalma semmilyen szinten.  

A társadalmasítás 2021.09.14- 2021.09.24-ig tartott. A felhívás tervezetek átolvasása után vált 

ismertté (és még nem véglegesen), hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívásban a termál energiára épülő 

beruházás nincs megemlítve. Továbbá a településre (járási nagyságrend miatt) vélhetően jutó forrás 

nem teszi lehetővé, hogy a PEA adatlapon megjelölt beruházást teljes mértékben megvalósítsuk. 

 

Fentiekre tekintettel kérni kellett a Békés Megyei Önkormányzat Hivatal, továbbá a PEA 

projektben résztvevő szakértők támogatását annak érdekében, hogy a Medgyesegyháza Városának 

megítélt projekt előkészítő támogatást (közel 6 MFt-ot) úgy használhassa fel, hogy a PEA adatlapon 

megjelölt fő célt elősegítő dokumentumok előkészítését, elkészítését végezze el a következők 

szerint: 

 

Medgyesegyháza Város, támogatási kérelmet kíván benyújtani az elkövetkezőkben 

megjelenő TOP_PLUSZ-2.1.1-21 - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás keretén belül a Medgyesegyháza Kossuth tér 22/a (belterület 

hrsz:117), Medgyesegyháza Kossuth tér 23 (belterület hrsz:118) 'CIVIL HÁZ' 

elnevezésű ingatlanok energetikai korszerűsítéséhez a felhívásban meghatározott feltételeknek 

megfelelve. Ezen fejlesztéshez kapcsolódóan nem rendelkezünk semmilyen előkészületi 

dokumentummal. A PEA forrást szeretnénk felhasználni a műszaki dokumentáció elkészítéséhez 

(beleértve a helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása), műszaki leírás 

elkészítéséhez, ha szükséges engedélyezési és kiviteli terv, változási vázrajzok készítéséhez, projekt 

előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, Energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, 

épületenergetikai átvilágítás (audit) elkészítéshez. 

 

Támogató döntést kaptunk erre is. Ahhoz, hogy a közel 6 MFt-os forrást le tudjuk hívni, szükséges 

a Képviselő-testület felhatalmazása az előterjesztett Együttműködési szándéknyilatkozat és 

Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy hozza meg döntését. 
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Határozati javaslat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati 

Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 (PEA) azonosító számú projektjével kapcsolatban szeretne 

együttműködni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a PEA program keretében támogatási 

kérelmet kíván benyújtani az elkövetkezőkben megjelenő TOP_PLUSZ-2.1.1-21- 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című felhívás keretén 

belül a Medgyesegyháza Kossuth tér 22/a (belterület hrsz:117), Medgyesegyháza Kossuth tér 23. 

(belterület hrsz:118) 'CIVIL HÁZ' elnevezésű ingatlanok energetikai korszerűsítéséhez a 

felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelve. a műszaki dokumentáció elkészítéséhez 

(beleértve a helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása), műszaki leírás 

elkészítéséhez, ha szükséges engedélyezési és kiviteli terv, változási vázrajzok készítéséhez, projekt 

előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, Energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, 

épületenergetikai átvilágítás (audit) elkészítéshez. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektszintű előkészítési 

dokumentumok elkészítéséhez a megismert települési forráskeretet igénybe kívánja venni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési szándéknyilatkozat és 

Együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. október 11. 

 

 

Kraller József sk. 

polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

dr. Kávássy Leila Viola sk. 

jegyző                                       


