I-2
Készítette: Pécs Zsuzsanna főelőadó
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30. 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:
Az Önkormányzat, mint főkedvezményezett pályázatai:
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.
 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.
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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. A módosítási igényt a MÁK elfogadta, jelen állás szerint a
projektzárás 2021. július 21. napja.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes
vállalkozó az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (székhely: 5830
Battonya Kossuth u 40.) A közbeszerzési eljárás támogató tartalmú ellenőrzési
jelentést kapott. A kivitelezővel a szerződés megkötésre került.
- A kivitelezési munka folyamatban van. Az adott ajánlatok alapján a projektben van
tartalék, mely felhasználására vonatkozóan előterjesztés készült, mely a mai ülés fő
napirendje között szerepel.
A bánkúti kastély kivitelezés vonatkozásában szerződésmódosítás történt, melyről a
Közreműködő Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki,
és szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt az Irányító Hatóság felé arra hivatkozva, hogy az
eredeti szerződéses célhoz egyáltalán nem illeszkedő munkák (burkolás, festés helyett
villamos és gépészeti munkálatok) kerültek megvalósításra.
A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és felülvizsgálati Főosztálya a Közbeszerzési
Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság az
iratanyagot bekérte, az eljárás folyamatban van.
A Medgyesegyháza településen megépült négy önkormányzati bérlakásba a bútorzat
beszerzése megtörtént, a használatbavételi eljárás folyamatban van.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az
október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november
1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelve benyújtásra került a kifizetési kérelem.
Az ingatlanok használatbavételi eljárása lezárult, a Képviselő-testületi döntést követően a
négy szociális bérlakásba a lakók beköltözhetnek.
A többlettervezési feladatok ellátására ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az ajánlattételi
határidő 2022. február 25. napja.
A többlettervezési feladatok ellátását az MLR Studio Kft. végezte el. Az elkészült
tervdokumentáció és költségvetés alapján bruttó 79 237 477 Ft az építési munkák
befejezésének összege. Ez alapján fog megindulni a közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési szakértő kiválasztása van folyamatban.
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
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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:
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. A kifizetési kérelem
elfogadásra került.
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2020. március 16. napjától határozatlan időre felfüggesztésre kerültek a személyes
találkozással megvalósuló tanácsadások, rendezvények, támogató csoport ülések a
2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel. A veszélyhelyzet
feloldását követőn a projekt tovább folytatódhat.

- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az
október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november
1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelve benyújtásra került a kifizetési kérelem.
- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.
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
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 képviselő-testülete a projekt folytatása vonatkozásában
hozott döntését még nem küldte meg önkormányzatunk részére.
A projektmenedzser és a pénzügyi vezető felmondott, Kaszaper, Nagybánhegyes,
1.4.1Medgyesbodzás, és Nagykamarás Önkormányzatok kijelentették, hogy a projektet a
továbbiakban nem kívánják megvalósítani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy nem kívánja a továbbiakban a konzorciumvezető
szerepét betölteni. A Mák iránymutatása alapján módosítási igényt szükséges benyújtani a
konzorciumvezető személyében bekövetkezett változás, a megváltozott konzorciumi tagság és
a megváltozott költségvetés vonatkozásában. Ez a módosítás folyamatban van.
A MÁK hiánypótlást írt elő, melyben kérte a módosítási igény benyújtását. A konzorciumi
tagok többszöri kérés ellenére nem vettek részt a hiánypótlás elkészítésében, a projekt
átütemezésében.
Mivel a pályázat menedzsment problémákkal küzd, megvalósítása jelentős késedelmet
szenved, tartós akadályokba ütközik a megvalósítása, valamint a meghiúsulás veszélye áll
fenn, azért kértük a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
4

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 91.
§. (1) bekezdése alapján a támogatási szerződéstől való elállás megelőzése érdekében
projektfelügyelőt kijelölni.
A fent említett, 2020. július hónapban benyújtott módosítási igény hiánypótlását nem sikerült
teljesíteni, mivel egyetlen Konzorciumi Tag sem nyújtott segítséget és nem működött együtt,
ezért elutasításra került. Ezt követően többször próbálkoztunk módosítási igény
benyújtásával, azonban minden alkalommal a fenti okok miatt ez meghiúsult. Legutóbb 2021.
augusztus 16. napján az alábbiakról tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet:
„Önkormányzatunk hosszú hónapok óta próbálja a módosítási kérelem benyújtásához
szükséges dokumentumokat elkészíteni, a módosítási igényt benyújtani az EPTK felületén.
Többszöri kérés ellenére érdemi, konkrét javaslat nem érkezett a projektet továbbra is
folytatni kívánó Tagoktól a megvalósításra. Önkormányzatunk elkészítette a módosított
Cselekvési Tervet és a módosított Konzorciumi megállapodást.
Pusztaottlaka Község Önkormányzata hagyta, hogy az általunk ismert Képviselő-testületi
döntések függvényében készüljön el a módosítás, mely szerint Pusztaottlaka Község
Önkormányzata vállalja a konzorciumvezető szerepét, és ezt követően
2021. 08. 10. napján küldte meg a 2021. június 29. napján hozott döntését, miszerint az
eredeti Támogatási szerződés és Konzorciumi megállapodás szerint kívánja a projektet
megvalósítani.
Idézzük a levelet: "Testületünk a mellékletben küldött 49/2021. (VI.29.) KT. határozatát is
meghozta. Ezt a határozatot most jelen levél mellékleteként valamennyi konzorciumi partner
számára nyilvánossá tesszük..."
Mellékeljük a Tagok észrevételeit, melyből látszik, hogy Önkormányzatunk minden igyekezete
ellenére nem tudja benyújtani a módosítási kérelmet.”
2021. október 12. napján benyújtásra került az 5. számú szakmai beszámoló. Már a 3. és a 4.
számú szakmai beszámolókban is az alábbiakról kellett volna beszámolni a Támogatási
Szerződés alapján, melyből lényegében semmi nem valósult meg.
3. sz. szakmai beszámolóban: A TSZ hatályba lépésétől számított 15. hónap végére a
beszerzési
eljárások
eredményesen
lezárulnak
mind
a
szakmai
program
szolgáltatásai/szakemberei tekintetében, mind az eszközök beszerzését illetően. A szakmai
megvalósító
csapat
pedig
képzésen
vesz
részt
a
közösségfejlesztő
végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése érdekében. Közbeszerzési eljárás lefolytatása
nem releváns. A projekt költségvetés aktualizálását szükség esetén elvégzi a
projektmenedzsment team.
4. sz. szakmai beszámolóban: A szakmai megvalósító csapat befejezi a képzést. A
közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db
hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben megvalósul a Közösségi
tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhető tételét biztosító kiállítások
megnyitói. 2 alkalommal valósul meg Közösségi akció, tevékenység, esemény, elindul 1
Program, folyamat és 3 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum. A helyi
nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek
megvalósítása is megkezdődik. Elindulnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági
programok. Az alkalmakról folyamatosan fotódokumentáció készül és a Térképtér feltöltése is
zajlik.
5. sz. szakmai beszámolóban: Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi
akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 1 és elindul 1 Program, folyamat.
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4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a
Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig
folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1
tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok,
illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.
Az 5. számú szakmai beszámolót a Közreműködő Szervezet elutasította, valamint
megvizsgálja, hogy fennáll-e szabálytalansági gyanú. A szabálytalansági gyanú eljárási
határideje 45 nappal meghosszabbításra került.
Mai ülés napirendje a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás lezárásáról.
Mai ülés napirendje a tájékoztatás a támogatási összeg visszafizetéséről.
Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán
Támogatás összege: 155 423 906 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdete:
A projekt fizikai zárása:
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016
A benyújtott pályázat 2020. június 3. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási
Szerződés adattartalommal való feltöltése és aláírása folyamatban van.
A Támogatási Szerződés megkötésre került. A végleges tervek elkészítése folyamatban van.
Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. fogja végezni, a projekt zárásáig.
A tervdokumentáció elkészült, benyújtásra került az 1. számú szakmai beszámoló keretében a
MÁK részére. A jóváhagyást követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás, a kivitelező
kiválasztása.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az
október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november
1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelve benyújtásra került a kifizetési kérelem.
A közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.
Az 1. számú szakmai beszámoló kapcsán a MÁK hiánypótlási felhívással élt, mely
hiánypótlás benyújtásra került.
Az 1. számú szakmai beszámoló elfogadásra került, így meg tudjuk indítani a közbeszerzési
eljárást a Képviselő-testület döntése alapján.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban több kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, mely miatt
az ajánlattételi határidő 2022. május 2. napja.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálása folyamatban van.
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.
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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).
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.
A 2020-as esztendő elejétől tovább folyt a munka, aminek köszönhetően ebben a
pályázati program elemben elkészült Medgyesegyháza Város klíma stratégiája,
(2020.06.15), a pályázatban előírt klímatudatosságot bemutató kiadvány véglegesítése
és gyártása folyamatban van, és a vírushelyzet miatt elmaradt rajz pályázat óvodások
és iskolás gyermekek számára újraszervezés alatt áll, hogy az új tanévben ez is
megvalósulhasson.
- A klmía stratégiával kapcsolatos kiadvány elkészült - és tekintettel a páylázatban
szereplő “elérésekre” a Városökológia Bt. külön sátorral vesz - vett részt a
Medgyesegyházi napok című rendezvényen.
-
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- A nyár folyamán az “okospad” egy frissítésnek köszönhetően nem volt használható, de a
cég munkatársai az Önkormányzat közösen elhárították az üzemzavart.
A projektben a Városökológia Bt. a programelemeket a pandémiás időszak lehetőségeihez
mérten ütemezi és megvalósítja.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az
október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november
1-ig be kell nyújtani. A kifizetési kérelem összeállítása folyamatban van.
A projekt fizikai zárása 2021. 12. 15. napja volt. A záráshoz szükséges dokumentumok
benyújtásra kerültek, az elbírálás folyamatban van.
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
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.
A támogatási szerződés megkötése előtt, helyszínváltozást jelentettünk be, mivel a helyi
szociális intézmény területe nem volt megfelelő ezen napelemek felszerelésére. Az intézmény
helyi védettség alatt áll, és a tervezés kapcsán megjelölt és jóváhagyott napelemek rengeteg fa
kivágását igényelték volna. A MÁK megértette indokainkat, aminek köszönhetően
2020.06.19. napján változás bejelentést nyújtottunk be. Ennek elfogadása után a támogatási
szerződés kerül aláírásra és elkezdődik a projekt fizikai megvalósítása is.
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A helyszín választás tekintetében elmondható, hogy az első körben beadott pályázat
fogyasztási adataihoz hasonló mértékű fogyasztási helyek bevonása volt szükséges. A
meglévő analitikák alapján összesen 3 helyszín kerül bevonásra:
Önkormányzat épülete
Orvosi rendelő intézet
Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde
Ezek a helyszínek együttesen megfelelő fogyasztási adatokkal rendelkeztek, ezért ezen
intézmények napelemmel való ellátása fog megvalósulni.
A támogatási szerződés feltöltése - aláírása központi informatikai rendszer hiba miatt nem
tudott megtörténni ezidáig. A MÁK tájékoztatása szerint ez október elején megoldódik, és a
támogatási szerződés aláírását követően, fizikálisan is elkezdődhet a projekt megvalósítása.
A napelemek felhelyezése az épületekre megtörtént.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az
október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november
1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelve benyújtásra került a kifizetési kérelem.
A projektben módosítási igény került benyújtásra, a költségvetés a valós költségekhez kerül
igazításra.
A projekt megvalósult, a záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló ideje 2022. 03. 31.
napja volt.
A benyújtott szakmai beszámolóval kapcsolatban hiánypótlás van folyamatban.
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.
A tavaszi időszakban a helyi termelői piac engedélyes kiviteli tervei kerületek előkészítésre,
illetve több más szakhatósággal további egyeztetést folyt, a helyszín és kivitelezéssel
kapcsolatban. A végleges terveket a KORINTERV BT. állította össze, és 2020.06.18. napján
azt átadta az Önkormányzat részére.
Október elején közbeszerzési tanácsadó közreműködésével megtörténik a kivitelező
kiválasztása.
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A kivitelezést a Premium Genom Kft. elvégezte. A műszaki átadás megtörtént.
A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, hiánypótlás van folyamatban.


MFP 2020 - Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020
Projekt címe: Orvosi eszköz beszerzés Medgyesegyházán
Támogatás intenzitása: 100 %

A Medgyesegyházi Orvosai számára eszközökre nyújtottunk be pályázatot, mely a
mindennapi munkájukat, a színvonalasabb orvosi munkát hivatottak szolgálni. Eszközök
mellett továbbá szeretnénk olyan bútorokat is beszerezni, mely egyedi gyártásúak, és a
mindennapi munkát könnyítik meg orvosaink számára.
o nyertes pályázat, a felületen feltüntetésre került a település, a támogatói okiratot
várjuk.
 Az eszközök beszerezésének a folyamata megtörtént, a beszállítóval a
szerződéskötés van folyamatban. Szerződés aláírásától számított 90 nap
múlva fognak az eszközök megérkezni legkésőbb (tekintettel a
kialakult vírus helyzetre, az eszközök beszerzése és leszállítása több
időt vesz időbe)
Az eszközök vásárlása megtörtént, orvosaink az eszközöket átvették.
Az elszámolás folyamatban van.


MFP 2021 - Kommunális eszköz beszerzése, MFP-KOEB/2021

14 915 999 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk traktor beszerzésére.
A traktorok vásárlása megtörtént, az elszámolás folyamatban van.

Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok:
Projekt címe: „Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30
Projekt teljes elszámolható költsége: 14 365 592 Ft
Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat jövőbeni terveiben
szerepel egy új kisbusz megvásárlása, mely következtében számtalan jelenlegi nehézségünkre,
problémánkra lelne megoldást. Nagy reményeink ellenére, a legutóbb beadott pályázatunk
elutasításra került, de ennek ellenére sem adjuk fel terveinket, és bízunk benne, hogy az idei
év felvirágozza Önkormányzatunk sikerességét, és egy új kisbusszal gazdagíthatjuk,
szolgálhatjuk városunkat, egy szebb jövő érdekében.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében elmondhatom, nagy
reményeket fűzünk ahhoz, hogy a Magyar Falu Program "Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése" című pályázat keretében megvalósításra kerüljön régóta őrzött álmunk, hogy
megvásárolhassunk egy korunknak megfelelő, modern kisbuszt, ezáltal is hozzájárulva, hogy
a Medgyesegyháza városában élő emberek, gyermekek, fiatalok, idősek, családok
mindennapjait megkönnyíthessük. A jelenlegi gépjármű állományunk meglehetősen elavult a
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hosszú évek során, és a sok-sok meg tett kiló méter következtében jelentős meghibásodással
kell szembenéznünk. Ezáltal időszerűnek tartunk egy új busz megvásárlását, mely által
megfelelő körülmények között tudjuk 0ellátni feladatainkat. A kisbusz napi használata mellett
több funkciót is ellátna. Ezek közül szeretnék néhányat röviden bemutatni. Elsők közé
tartozik az idősek gondozása, hordozása, illetve a tervezett gépjármű beszerzéséhez
szükséges, árajánlat kérésekor kiemelkedő figyelmet szenteltünk, hogy a kisbusz
mozgáskorlátozott személyek szállítására is alkalmas gépjárművé átalakítható legyen.
Emellett a gyermekekre is különös figyelmet fordítunk. Az óvodások, iskolások utaztatása
kisebb kirándulásokra, versenyekre, sporteseményekre, rendezvényekre is terveinkben
szerepel. A kisbusz meglehetősen megkönnyítené, segélyeink, adományaink kiosztását,
melyet a rászoruló gyermekek, fiatalok, idősek, családok számára biztosítunk. A jelenleg már
2 éve fennálló vírushelyzetre való tekintettel az időskorúak, illetve a karanténban lévő lakosok
is igénybe vehetik önkénteseink szolgáltatását, ezáltal segítve a bevásárlást, melyhez a
jelenlegi pályázat által megvalósítandó kisbusz meglehetősen hozzásegítene. Az utóbbi
szolgálatokat több helyi Civil szervezettel, együttesen látjuk el. Büszkén vallhatjuk, hogy
kicsiny településünk tagjai, szervezetei kisebb-nagyobb nehézségeket is leküzdve kiáll
egymásért, összetart, támogatja egymást, ezáltal is biztosítva egy szép jövőt Medgyesegyháza
közösségéért.
A projekt támogatásra jogosult, 14 365 588 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.
A busz beszerzése folyamatban van.
Projekt címe: „Kommunális eszközök beszerzése”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30.
Projekt teljes elszámolható költsége: 14 999 970 Ft
Projekt rövid összefoglalója: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szeretne új,
modern, korunknak megfelelő munkaeszközöket beszerezni, amely hozzájárul a település
arculatának szebbé tételéhez, megkönnyítené a jövőbeni tevékenységeinket, mely által egy
szebb Medgyesegyházát biztosíthatunk a településünk lakossága számára. A Magyar Falu
Program keretében kiírt "Kommunális eszközök beszerzése" című pályázat biztosítaná azt a
támogatást, mely által megvalósítatjuk régóta fennálló terveinket.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat örömtelinek találja, és
hálás, hogy a Kormány kiemelkedő hazai forrásokból lehetővé teszi, az Önkormányzatok,
Civil szervezetek számára, hogy oly beruházásokra tegyen szert, mely pályázati támogatás
nélkül nem tudna megvalósítani. Sajnálatos módón, ez idáig ilyen volumenű eszköz
beszerzésre nem volt városunknak lehetősége. Ezek az eszközök, gépek képesek több ember
munkáját kiváltani, ezáltal is megkönnyítve dolgozóink mindennapjait. Egy nagyobb erőgép,
illetve munkagép beszerzése, hozzájárulna ahhoz, hogy a jövőben külsősegítségek nélkül is,
elláthassuk városunk karbantartásának feladatait. A téli hónapokban, a jeges, havas
közterületek, utak takarítása, minden évben nagy kihívást jelent városunk számára. Jelen
pályázat keretében szeretnénk többek között olyan eszközt-gépet beszerezni, mely ennek
megkönnyítéséhez messzemenőleg hozzájárulna, ezáltal is biztosítva, egy szebb városképet
közösségünk számára.
Pályázatunk tartaléklistára került.
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Projekt címe: „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.
Projekt teljes elszámolható költsége: 5 999 998 Ft
Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy
döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Óvodai játszóudvar, közterületi
játszóterek fejlesztése" című pályázat sikeressége esetén, a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda és Mini Bölcsőde udvarát szeretné szebbé varázsolni, új, modern kültéri
játszóeszközökkel.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: Településünk büszkén mondhatja el, hogy a Medgyesegyházi
Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde létszáma évről évre növekedik. Ennek következtében
kiemelkedően fontosnak találjuk, hogy a gyermekeink, a korunknak megfelelő, modern
kültéri játékok segítségével élvezhessék az Óvodában eltöltött szabadidőt, a természet adta
környezetben. Játékaink az évek során elavultak, és az Óvodai összlétszámra tekintve igen
kevésnek mondhatók. Szeretnénk, a gyermekek arcára mosolyt csalni, hogy a jó idő
közeledtével, élvezhessék az új, közösségfejlesztő játékokat az Óvodában töltött idő alatt.
Hisz gyermekek nélkül, új nemzedék nélkül, nincs jövő.
A projekt támogatásra jogosult, 4 984 318 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.
Az eszközök beszerzése van folyamatban.
Projekt címe: „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető
építése/felújítása”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.
Projekt teljes elszámolható költsége: 44 874 626 Ft

rendszer

Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy
döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építése/felújítása" című pályázat sikeressége esetén, pár, korunknak nem
megfelelő útszakaszt szeretne felújítani Medgyesegyháza településén.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: Településünkön több olyan útszakasz is található, mely a messze
múltban lett szilárd burkolattal ellátva, s a hosszú évek során minősíthetetlenül
megrongálódott. Ezek közül kiemeltünk néhányat, melyek a Magyar Falu Program keretében
felújításra kerülnének. Ezek közé tartozik a Damjanich utca (56,13 méter) Sport utca (260,8
méter) és a Jókai utca (490,23 méter) hosszúságú útszakaszának felújítása. Jövőbeni
terveinkben szerepel, minden olyan forgalmas és kevésbé forgalmas útszakasznak a felújítása
is, melynek korszerűsítésére ez idáig nem volt lehetőségünk. Reményeink szerint pályázatunk
sikeressége esetén élhetőbb környezetet tudunk biztosítani Medgyesegyháza lakosságának
számára. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk különböző fejlesztésekkel
kapcsolatos pályázatokat benyújtani, és létfontosságú hazai forrásokhoz hozzájutni, melynek
következtében további közterületi útszakaszunk felújításával szebbé tehetjük településünket,
közösségünk számára.
A projekt támogatásra jogosult, 44 874 620 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.
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A tervező és a műszaki ellenőri beszerzés folyamatban van.
Projekt címe: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" - Közösségi
terek fejlesztése”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.04.30.
Projekt teljes elszámolható költsége: 34 933 942 Ft
Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy
döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022/5. Közösségi terek fejlesztése pályázat
sikeressége esetén, településünk Civil- Házát szeretnénk felújítani, bővíteni, szebbé tenni
településünk számára.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szorgosan dolgozik annak
érdekében, hogy egy olyan közösségi teret tudjon kialakítani településünk számára, melynek
új kialakítása és nagysága elegendő ahhoz, hogy az eddigi kisebb létszámú összejöveteleink
helyett, nagyobb, akár több száz fős rendezvényeknek, programoknak is helyet tudjon
biztosítani. Sajnálatos módon ez idáig nem volt lehetőségünk arra, hogy megvalósíthassuk
terveinket, és korunknak helytállóan felújíthassuk Civil Házunkat. A belső falak lebontása, a
terek egybenyitása, korszerűsítése, modernizálása, bővítése lehetőséget adna arra, hogy
jelentőségteljes mértékben növekedjen annak befogadó képessége. Reménnyel telve bízunk
abban, hogy a jelenlegi pályázat sikeressége esetén, Önkormányzatunk oly mértékű hazai
forráshoz jut, melynek segítsége által, egy biztos, szép, modern közösségi teret biztosíthatunk
a Medgyesegyházán élő emberek számára.
Pályázatunk tartaléklistára került.
Projekt címe: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Ideiglenes
kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése”
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30.
Projekt teljes elszámolható költsége: 5 000 000 Ft
Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy
döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022/6 Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és
mobil eszközök beszerzése pályázat sikeressége esetén, kettő faházzal szeretnénk gazdagítani
településünket, melyet a Medgyesegyháza Művelődési Ház udvarában kívánunk elhelyezni.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: Városunk Önkormányzata sikeres pályázat esetén hozzájutott hazai
forrásokból, kettő faházat szeretne megvásárolni, melyet a Medgyesegyházi Művelődési Ház
hátsó udvarában kíván elhelyezni. A faházak első sorban tárolási funkciókat töltenének be,
ezáltal garázsként kerülnének üzemeltetésbe. Sajnálatos módon ez idáig nem volt
lehetőségünk arra, hogy megfelelő minőségű, nagyságú, zárt tárolókat szerezzünk be, hogy ez
által megfelelőképpen tudjuk tárolni eszközeinket. Számtalan olyan dekorációs eszközeink
vannak, melyekkel ünnepeink alkalmával megszépítjük településünket. Önkénteseink szorgos
kezeinek munkáját méltóképpen tudnánk, biztonságosan megőrizni. Emellett a
Medgyesegyházi Településüzemeltetés, karbantartási, mezőgazdasági eszközöket is egy
helyen tudnánk biztosítani dolgozóink számára. A 2 darab 6x6 méteres, dupla beállós garázs,
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melynek alapterülete 36 m2, elegendő helyet biztosítana arra, hogy a terveinkben szereplő
értéktárgyakat biztonságos helyen tudjuk tárolni, ezáltal is meghosszabbítva azoknak az
élettartamát.
Pályázatunk tartaléklistára került.
Projekt címe: „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése"
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.04.30.
Projekt teljes elszámolható költsége: 69 793 993 Ft
Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy
döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Szolgálati lakás és orvosi szolgálati
lakás felújítása, fejlesztése" című pályázat sikeressége esetén, a Medgyesegyházi
gyermekorvosunk szolgálati lakása kerülne felújításra.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának
részletes bemutatása: A jelen pályázat sikeressége esetén megvalósítandó, Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő gyermekorvosi szolgálati lakás felújítása, már évek
óta terveinkben szerepelt. Sajnálatos módon költségvetésünk alapján ez nem kerülhetett
megvalósításra. A szolgálati lakás korábbi felújításához egyrészt Önkormányzatunk, másrészt
háziorvosunk is hozzájárult, de a nem elegendő önerő hiányában, ez nem következhetett be
teljes egészében. Gyermekorvosunk már hosszú évek óta jelzi Önkormányzatunk felé, hogy
az ingatlan, lakhatást tekintve nem megfelelő. A pályázat sikeressége esetén, a támogatás
keretében nyújtott hazai forrás elegendő lenne ahhoz, hogy a lakást korunknak megfelelően
felújítsuk, bővítsük, a falakat és nyílászárókat korszerűsítsük. Szeretnénk városunk
gyermekorvosának egy szép, modern, felújított, környezetben lakhatást biztosítani, ezzel is
meghálálva az évek folyamán nyújtott önzetlen segítőkészséget városunk lakosi iránt.
Pályázatunk tartaléklistára került.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.
Medgyesegyháza, 2022. május 25.

Kraller József s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző
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