
III- 3 

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: A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 (PEA) azonosító számú 

projekt keretében forráskeret igénybevétel kapcsolatban hozott döntés felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal TTO/75-248/2021 számú megkeresésére Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat azt a nyilatkozatot tette, hogy a PEA program keretében az 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 fűtési rendszerének átvizsgálása, megújuló 

energia felhasználás lehetőségeinek megvalósításához szükséges dokumentumokat kívánjuk 

elkészíteni, elkészíttetni, a projektszintű előkészítési dokumentumok elkészítéséhez a megismert 

forráskeretet igénybe kívánjuk venni.   

Fenti számú Felhívásra Támogatási kérelem benyújtására 2022. január 14. napjáig van lehetőség.  

 

A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok elkészítésével kapcsolatban egyeztetések 

kerültek lefolytatásra ismert tervezői kapacitásokkal annak érdekében, hogy milyen esély van a 

szükséges tervdokumentáció elkészítésére. A jelenleg futó pályázati felhívások olyan mértékben 

lefedik a tervezői kapacitásokat, hogy a szükséges dokumentumokat időre elkészítik.  

 

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ne essen el az előzetesen megítélt támogatástól, kértük 

és Békés Megyei Önkormányzat Hivatalának, 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 Városi Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani az elkövetkezőkben 

megjelenő TOP_PLUSZ-1.2.3.-21 – BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE című felhívás keretén 

belül a Medgyesegyháza-Bánkút Petőfi utca, hrsz: 1857, 1843), elnevezésű belterületi út felújítását, 

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. 

Dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője arról tájékoztatott, hogy a 

PEA projekttel kapcsolatos vis major kérelmük elfogadásra került, valamint az újonnan benyújtott 

projektadatlap értékelése megtörtént, mely megfelelő a PEA kiválasztási eljárásnak.  

 

Ennek megfelelően kérik az előző nyilatkozat visszavonását, valamint az új visszajelzésének 

megküldését, melynek az alábbi minimum tartalommal kellene rendelkeznie: 

- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 azonosítószámú projektjével 

(továbbiakban: PEA) kapcsolatban szeretnének együttműködni, 
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- a PEA projekt keretében milyen fejlesztéshez, milyen projektszintű előkészítési dokumentumot 

kívánnak elkészíttetni (összhangban a benyújtásra került projekt adatlappal, vis maior kérelemmel), 

- a projektszintű előkészítési dokumentum elkészítéséhez a megismert települési forráskeretet 

igénybe kívánják venni 

- kezdeményezik a megkötésre került Együttműködési szándéknyilatkozat, valamint megállapodás 

felbontását és az új dokumentumok megkötését.  

Az újonnan megkötésre került Együttműködési szándéknyilatkozat-, megállapodás követően 

lehetséges a közös beszerzési eljárás lefolytatása.  

 

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

 

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 támogatási kérelmet kíván benyújtani az elkövetkezőkben 

megjelenő TOP_PLUSZ-1.2.3.-21 – BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE című felhívás keretén 

belül a Medgyesegyháza-Bánkút Petőfi utca, hrsz: 1857, 1843), elnevezésű belterületi út felújítását, 

a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelve.  

  

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 módosított Együttműködési szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 61/2021. (X.11.) Kt. számú határozat hatályon kívül 

helyezi.  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. január 26. 

 

 

Kraller József sk. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

dr. Kávássy Leila Viola sk. 

jegyző                                       


