
 
Békés Megyei Önkormányzat Hivatala PEA eljárásrendjéhez kapcsolódó 

 
PROJEKT ADATLAP 

 
 

Alapvető információk 

Projektjavaslat címe: 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának és 
intézményeinek épületeinek energetikai korszerűsítése, 
fűtési rendszerének átvizsgálása, megújuló energia 
felhasználás lehetőségeinek kimunkálása  

Járás megnevezése: Mezőkovácsházi járás 

Település megnevezése: Medgyesegyháza 

Projektgazda szervezet: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

A PEA keret terhére elkészítendő 
dokumentumok felsorolása (pl. 
engedélyes terv, kiviteli terv, 
energetikai számítás, üzleti terv, 
stb.) 

- műszaki dokumentáció (helyszínrajz, 
vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot 
bemutatása) 

- műszaki leírás 
- projektelőkészítő, megvalósíthatósági 

tanulmány  
- üzleti terv 
- költség-haszon elemzés 
- energetikai tanúsítványok 
- épületenergetikai átvilágítás (audit)   

 

I. A projekt előkészítettsége 

Kérjük, mutassa be a projekt 
előkészítettségét a 
rendelkezésre álló 
projektdokumentumok 
felsorolásával (pl. 
tervdokumentáció, 
hatástanulmány, üzleti terv, 
stb.) 

A projekt jelen állapotában mint projektötlen áll 
rendelkezésre. Ahhoz, hogy konkrét tervek készítésbe fogjunk 
szükséges előzetes hatástanulmány, elemzések, műszaki 
dokumentációk készítése. 

Kérjük, mutassa be röviden a 
projekt tartalmát (max. 3 
mondat) 

Medgyesegyháza intézményei koncentráltan a település 
központjában találhatóak. Az épületek energetikai 
korszerűsítése részben megtörtént Még van olyan épület 
komplexum amelynek felújítása, energetikai szempontú 
korszerűsítése feladatokat ró az önkormányzatra. A felújítás 
keretén belül megvizsgálandó, hogy a ’Civil Ház’ és a 
szomszédos épület vonatkozásában milyen korszerűsítési 
feladatokat kell megoldani. Ezekkel az épületekkel a civil élet 



gazdagodását tudjuk elősegíteni, a település lakosságának 
magánrendezvényeinek helyszín biztosítása vállhat valóra. 

II. A projekt kapcsolódása a TOP + intézkedéseihez 

Kérjük, mutassa be, hogy a 
TOP + melyik intézkedéséhez 
illeszkedik jelen projekt 

2.1.1. Helyi, önkormányzati energiahatékonyság és 
megújuló energiafelhasználás és 
energiaközösségek 

III. A projekt illeszkedése a megyei területfejlesztési koncepcióhoz 

1. Kérjük, mutassa be, 
hogyan illeszkedik a projekt 
a megyei területfejlesztési 
koncepció céljaihoz (max. 3 
mondat) KÖTELEZŐ 

A koncepció átfogó céljai (1) között szerepel a települések 
népesség megőrzése. Ennek eszköze a települési 
infrastruktúra, intézmények fejlesztése. A fejlesztés az említett 
célokat szolgálja. 

2. Kérjük, mutassa be, 
hogyan járul hozzá a projekt 
a belső területi 
kiegyenlítődéshez 
(amennyiben releváns) 

A térség, a település lakosságmegtartó ereje abban áll, hogy 
mennyire tudjuk településeinket a fejlettebb régiók 
településeihez infrastukturálisan felfejleszteni. 

3. Kérjük, mutassa be, 
hogyan járul hozzá a projekt 
a gazdasági növekedéshez 
(amennyiben releváns)  

Egy település jövőképét meghatározza az, hogy mennyire tud 
vonzóvá válni letelepedni szándékozó vállalkozások számára 
(munkahelyteremtés), erre épül a fiatalok családalapítási 
szándékának erősödése a településen mely generálja a 
települési intézmények fejlődését, bővítését. 

4. Kérjük, mutassa be, 
hogyan járul hozzá a projekt 
a munkahelyteremtéshez 
(amennyiben releváns) 

 

5. Kérjük, mutassa be, 
hogyan járul hozzá a projekt 
a külső természeti 
hatásokkal szembeni 
ellenálló képesség 
erősítéséhez (amennyiben 
releváns) 

A fosszilis energiahordozóktól való függetlenség előirányozza 
a gazdálkodás biztonságát. 

 
Az III. pont esetében a III/1. alszempont kitöltése kötelező, továbbá a III/2., III/3., III/4. és 
III/5. alszempontok közül legalább két további szempontra érdemi válasz megadása 
kötelező.  


