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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. október 26. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Ipari park beruházással érintett önkormányzati területek jövőbeni hasznosításának 

megvitatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-

00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretén belül 

beruházást valósít meg, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt zárása előreláthatóan 

2021. december 30. napja. A projektben vállalt indikátorok:  

 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe 8 ha.  

 A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 5.  

 Támogatásban részesülő vállalkozások száma 6.  

 

A felhívás indokoltsága és célja:  

„A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat vagy az önkormányzat 

vállalkozása a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és 

fejlesztésével, a beruházással érintett terület elérhetőségének javításával, a vállalatközi 

együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá”. 

 

Betelepülő vállalkozás a felhívás szerint:  

„Betelepülő vállalkozásnak az minősül, mely a fejlesztett területen bérel vagy vásárol parcellát, 

különálló irodát vagy egyéb helyiséget, bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a 

fejlesztett területen.” 

 

Ingatlankiváltás: 

„Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges 

a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során 

– esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele 

keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-haszon elemzésben 

számolni szükséges.” 

 

A projekthez készült Üzleti Tervben az alábbi szerepel:  

Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

„A projekt pénzügyileg csak úgy fenntartható, hogy a projektgazda tulajdonosa az évente keletkező 

működési veszteséget finanszírozza. Ennek összege évről évre csökkenő tendenciát mutat, azáltal a 

fenntarthatóság folyamatosan javul. A többlet finanszírozási igény egyik évben sem éri el a 2 millió 

Ft összeget, és a projekt eredményeként létrejövő pozitív externáliák (létrejövő munkahelyek, a 

cégek növekedő árbevétele, emelkedő helyi adó bevételek) bőven megtérül a város számára ez a 

pénzügyi ráfordítás” 

 

Az alábbi kérdés lett megküldve a MÁK felé:  

 

„Kérnénk szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a projekt zárásától számítottan, mikor 

lesznek hasznosíthatók/értékesíthetők, a "TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére" felhívás eredményeként kialakított ipari területe” 

 



 

Az alábbi tájékoztatást kaptuk:  

 

„Alábbi kérdésére a következő választ adjuk: A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 85. § - a alapján 

a kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt záró 

projektfenntartási jelentésének elfogadásáig csak az irányító hatóság egyedi engedélyével és az 

1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében meghatározott feltételek sérelme 

nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.” 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE 

(2013. december 17.) 

 71. cikk 

A műveletek tartóssága 

 

„(1)  Az ESB-alapokból valamely infrastrukturális vagy termelő beruházást magában foglaló 

műveletre fordított támogatás akkor fizetendő vissza, ha a kedvezményezettnek történő utolsó 

kifizetéstől számított öt éven belül, illetve adott esetben, az állami támogatásokról szóló szabályozás 

szerinti időtartamon belül, a következők valamelyike történik: 

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy a programterületen kívülre való áthelyezése; 

b) az infrastruktúra valamely elemében tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként 

egy cég vagy állami szervezet jogosulatlan előnyhöz jut; 

c) a természetében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás 

következik be, amely az eredeti célkitűzéseket veszélyezteti. 

A műveletre jogosulatlanul kifizetett összegeket a tagállamnak vissza kell téríttetnie, azon 

időszakkal arányosan, amelynek tekintetében nem teljesültek a követelmények. 

Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállamok három évre csökkenthetik a kkv-k 

általi beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartása esetén. 

(2)  Az ESB-alapokból valamely infrastrukturális vagy termelő beruházást magában foglaló 

műveletre fordított hozzájárulás visszafizetendő, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől 

számított tíz éven belül a termelő tevékenységet áthelyezik az Unión kívülre, kivéve, ha a 

kedvezményezett kkv. Amennyiben az ESB-alapok hozzájárulását állami támogatás formájában 

nyújtják, a tízéves időszak helyébe az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján 

alkalmazandó határidő lép. 

(3)  Az ESZA-ból, valamint a többi ESB-alapból támogatott, nem infrastrukturális vagy termelő 

beruházásnak minősülő műveleteknél az alapból történő hozzájárulás csak akkor fizetendő vissza, 

ha az állami támogatásokra vonatkozó szabályok értelmében a beruházás fenntartásra kötelezett, és 

ha az ezekben a szabályokban meghatározott időszakon belül a termelő tevékenység megszűnik vagy 

áthelyezésre kerül. 

 (4)  E cikk (1), (2) és (3) bekezdése nem vonatkozik a pénzügyi eszközökhöz vagy a pénzügyi 

eszközökből nyújtott hozzájárulásokra, az 1305/2013/EU rendelet 45. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja szerinti lízingekhez nyújtott hozzájárulásokra, illetve semmilyen olyan műveletre, amely 

esetében a termelő tevékenység olyan csőd következtében szűnik meg, amely nem csalásból ered. 

 (5)  Az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik azon természetes személyekre, akik beruházási 

támogatás kedvezményezettjei, és akik a beruházási művelet befejezése után támogatásra jogosulttá 

válnak, valamint az 1309/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti támogatást 

kapnak, amennyiben az érintett beruházás közvetlenül kapcsolódik az Európai Globalizációs 

Alapból támogatható tevékenységtípushoz”. 

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének X. fejezet 278.7. pontja az 

alábbiakat tartalmazza:  

 

„A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés (a továbbiakban: 

ZPFJ) elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a 

szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, (indikátorvállalás, és 4 éves belterületi 

hasznosítási kötelezettség) átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg”. 

 



 

 

Jelen állás szerint a fent leírt információk állnak rendelkezésre. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-

testületet úgy dönt, hogy fontolóra veszi az ipari terület értékesítését, úgy szükséges az Irányító 

Hatóságtól mindenre kiterjedő állásfoglalás kérése/az irányító hatóság egyedi engedélyének 

kérelme.  

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására és a szükséges 

döntés meghozatalára.  

 

 „A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

felhatalmazza Kraller József polgármestert, kérjen állásfoglalást az Irányító Hatóságtól arra 

vonatkozóan, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretén belül megvalósult ipari területek értékesítése, a 

projekt záró projektfenntartási jelentésének elfogadása előtt milyen formában valósulhat meg.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt keretén belül megvalósult ipari területeket, a projekt záró fenntartási jelentés 

elfogadása előtt értékesíteni kívánja.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert, kérje meg az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását 

arra vonatkozóan, hogy a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 

Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretén belül megvalósult ipari területeket a projekt záró 

projektfenntartási jelentésének elfogadása előtt értékesítésre kerülhessen.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. október 21. 

      

 

         Kraller József s.k.  

                                         polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

  dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                                jegyző 


