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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 15. napi rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP PLUSZ 3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz (TOP Plusz) pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg. A TOP PLUSZ 

3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 

pályázati felhívás már megjelent. A pályázat benyújtására első körben 2022. 03. 01. és 2022. 

03. 31. között volt lehetőség. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az A) főtevékenységre 

55 201 576 Ft összegben.  

2022. augusztus 25. napjáig van lehetőség pályázat benyújtására a D) főtevékenységre, mely 

szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére.  

 

Önkormányzatunk a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ, 5666 

Medgyesegyháza, Luther u. 9. szám alatt lévő telephelyen lévő Idősek Klubjában kíván 

felújítási munkát/bővítést végezni, valamint szükség van eszközbeszerzésre. A Felhívás 

szerint olyan idősek nappali ellátása fejleszthető, melyek jelenleg is ellátnak demens 

személyeket, vagy férőhely bővítés keretében vállalják demens személy ellátását. Mivel 

jelenleg az intézményben nem látnak el demens személyeket, ezért csak abban az esetben tud 

Önkormányzatunk pályázatot benyújtani, ha vállalja a demens személyek ellátását. Ezáltal 

valósulhat meg az intézmény felújítása is.  

A projektnek illeszkednie kell a település Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, 

amennyiben ez nem áll rendelkezésre, Önkormányzati támogató döntés szükséges. Az 

Önkormányzat rendelkezik Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval, azonban annak a 

felülvizsgálata legutóbb 2016. évben történt meg, mely az alábbi fejlesztési prioritásokat 

tartalmazza az Idősek klubja vonatkozásában:  

 

  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) 

bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő 

szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 

érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció 

tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 



 

 

Fentiek alapján, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 

a D) főtevékenységre, szükséges döntést hoznia arról, hogy férőhely bővítés keretében vállalja 

demens személy ellátását. Mindezek mellett szükség van a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció felülvizsgálatára. A Koncepció felülvizsgálatához a javasolt fejlesztési 

elképzeléseket az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

A Képviselő-testület a 88/2021. (XII.21.)Kt. határozatával az alábbi döntést hozta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021-2027-es 

programozási időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

(TOP Plusz) pályázati felhívásai esetében a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint 

konzorciumi partnerrel kerüljenek a pályázatok benyújtásra. A Békés Megyei Önkormányzati 

Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

Erre tekintettel a TOP PLUSZ 3.3.2-21 kódszámú projekt benyújtásához a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatallal a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésre kerül.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szükséges döntések meghozatalára.  

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP PLUSZ 3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű felhívás D) főtevékenységére 70 646 282 Ft + 

19 074 496 Ft ÁFA, bruttó: 89 720 778 Ft összegben. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az idősek nappali ellátása fejlesztéshez kapcsolódóan 

férőhelybővítés keretében vállalja demens személy ellátását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a pályázat benyújtására és az 

ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza 

Mészárosné Hrubák Máriát, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát elvégezze az alábbiak szerint:  

 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: 2022. november 30.  

 

Medgyesegyháza, 2022. augusztus 10. 

 

 

         Kraller József sk.  

               polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

dr. Kávássy Leila Viola jegyző 


