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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 29. napi ülésére   

 

 

Tárgy: EFOP-3.9.2-16-2017-00025 projektben szükséges döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pályázatokról szóló tájékoztatóban korábban tájékoztattuk a Képviselő-testületet, hogy a projekt 

záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtását a Kedvezményezett 

több alkalommal elmulasztotta, ezért az Irányító Hatóság 2021. július 14. napján szabálytalansági 

eljárást indított, mely eljárás 2022. július 6. napján szabálytalanság történt megállapítással 

zárult. A Konzorcium 2022. július 28. napján jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. A 

jogorvoslati kérelem 2022. október 26. napján elbírálásra került. 2022. november 2. napján a 

Konzorciumvezető Battonya Város Önkormányzata megkapta a Miniszterelnökség Európai Uniós 

Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság projekttel kapcsolatos jogorvoslati 

kérelem elbírálását, melyben helybenhagyta a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2022. július 6. napján kelt döntését 

a szabálytalanság megállapításáról.   

 

2022. november 17. napján Önkormányzatunk, mint Konzorciumi tag megkapta a 

Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkársága elállását a támogatási szerződéstől és a fizetési felszólítást, melyben 

Önkormányzatunkat 16 066 000 Ft tőkeösszeg és 1 060 574 Ft ügyleti kamat visszafizetésére 

kötelezi.  

 

Önkormányzatunk vitatja a szabálytalansági döntésben foglaltakat és nyilatkozott, hogy az 

egyösszegű visszafizetésre anyagi erőforrással nem rendelkezik.  

 

Az elállás támogatási szerződéstől és fizetési felszólítás, a jogorvoslati kérelem elbírálása, 

valamint az elállásra megküldött nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a T. Képviselő-testület alakítsa ki az álláspontját.     

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-

2017-00025 azonosító számú ” Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 

társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű, IKT-2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR 

iktatószámú „Elállás támogatási szerződéstől és fizetési felszólítás” dokumentummal kapcsolatos 

szükséges jogi lépések megtételével kapcsolatban felhatalmazza Kraller József polgármestert, 

mivel annak tartalmát vitatja.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy a szükséges jogi lépések megtétele érdekében jogi képviselőt vegyen igénybe.   

 



A Képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. november 24. 

 

 

              Kraller József s.k. 

                 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                 jegyző 


