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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 28. napi ülésére   

 

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os 

pályázatainak jelenlegi állásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 

Projekt címe: Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 450.000.000,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2020. 06. 28. 

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 

 

A projekt megvalósításával a 100 %-ban a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

tulajdonában lévő Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. által a 

településen található ipari terület fejlesztése valósul meg, 7,52 ha ipari célú beépítésre 

alkalmas terület alap infrastrukturális ellátottságának a kiépítésével. 

A Kbt. 113. § szerinti eljárás keretében a kivitelezésre vonatkozóan ajánlattételi felhívás 

került kiküldésre 2019. március 27-én.  

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2019. április 30. napján tartott ülést. Az ajánlattételi 

határidőig kettő ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság felkérte a közbeszerzési szaktanácsadót, 

hogy a beérkezett ajánlatok vonatkozásában az EKR rendszeren keresztül hiánypótlási 

felhívás kiküldésére a két ajánlattevő részére. 

 

Projekt címe: A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése 

Támogatás összege: 50.000.000,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2019. 05. 31. 

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 

 

A Varázserdő Óvoda fejlesztésének eredményeként kialakításra került egy óvodai tornaszoba, 

mely az óvoda épület utcafront felőli oldalán, a meglévő épülethez egy nyaktaggal 

kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó 

akadálymentes WC került kialakításra. A kivitelezési munkákat az Országos Karbantartó és 

Építőipari Szolgáltató Kft. végezte. A projekt fizikai zárása 2019. május 31. napja. A 

használatbavételi eljárás megindításra került.   

 

Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 220.000.000,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31. 



Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 

 

Medgyesegyházán a városközpont több eleme is fejlesztésre kerül. A Kossuth térrel szemben 

lévő Művelődési ház előtti térre ízléses fából készült pavilonok kerülnek elhelyezésre és egy 

mobil színpad kerül beszerzésre. Építésre kerül egy nyilvános mosdó a Művelődési Ház 

Sörkertjének felújításaként, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár színpad mögötti öltözői 

kerülnek felújításra, mely a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását leegyszerűsítené, 

azok színvonalát emelné.  

A projekt másik fő helyszíne a városi sportpálya, ahol a porta-gondnoki épület felújításra 

kerül, kispadok építése tervezett, továbbá szabadtéri fitneszpark kerül kialakításra. A 

futballpálya régi, elavult reflektorainak cseréje is megvalósul korszerű, energiatakarékos 

világításra. Rekontrán futókör kerül kivitelezésre. 

Az Idősek otthona parkja revitalizálásra kerül, új sétány, pihenő pontok alakulnak ki, 

öntözőrendszer kerül telepítésre.  

A Kossuth tér Önkormányzat felőli oldalán megújul a fasor és a közvilágítás, valamint plusz 

parkolók kerülnek kialakításra. A Kossuth téren lévő játszótér köré kerítés került kiépítésre a 

gyermekek védelme érdekében. 

A Szondy utca sarkán egy mutatós évelő virágágyást alakítunk ki.  

A Csanád vezér park megszépül egy sétánnyal, növényekkel, utcabútorokkal.  

 

Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése 

Támogatás összege: 59.994.999,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2019. 07. 15. 

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 

 

A pályázat keretében a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi központ 

felújítása valósul meg. A projekt kivitelezője az Országos Karbantartó és Építőipari 

Szolgáltató Kft. A projekt zárása 2019. július 15. napja.  

 

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 175.107.818,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2019. 09. 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

 

Projektünk keretében a szegregátumból és a szegregációval veszélyeztetett területről 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 kialakítása tervezett. A 

Közösségi Tér épületébe eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projekt tervezett zárása 2019. 

szeptember 30. napja.  

 

Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért 

Támogatás összege: 52.532.349,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt kezdete: 2017. 06. 01.  

A projekt fizikai zárása: 2020. 05. 31. 

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 

tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Közösségi Ház 

épületében.  

 

2018. szeptember 1-e óta az alábbi programok valósultak meg a Közösségi Házban:  

 

1 alkalommal valósult meg Tudj meg többet egészségedről rendezvény, 40 fő részvételével, 

6 alkalommal Tudásbázis tanácsadás, átlagosan 8-10 fő részvételével,  

5 alkalommal Biztosítékunk az egészség tanácsadás, összesen 70 fő részvételével, 

10 alkalommal Konyhakerti praktikák tanácsadás összesen átlagosan 13-15 fő részvételével,  

1 alkalommal Lakossági fórum 37 fő részvételével, 

3 alkalommal Életpálya műhely tanácsadás átlagosan 13 fő részvételével,  

4 alkalommal Adj lehetőséget magadnak! tanácsadás átlagosan 10-15 fő részvételével 

 

Gondolatébresztő a környezetért rendezvény összesen három alkalommal kerül 

megrendezésre. A rendezett és fenntartható környezeti körülmények fontosságára hívja fel a 

figyelmet.  

 

Tudj meg többet egészségedről!: Az egészségügyi ellátások nehéz elérhetősége miatt az 

akcióterületen ingyenes szűrőnapok kerülnek megrendezésre, ahol a célcsoport-tagokat 

szakemberek vizsgálják meg. A rendezvény során szociális szakemberek közreműködésével 

mediációs elemet valósítunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum és a 

város többi területén élők között. 

 

Vitalitás napja: Az egészségnapok célja, hogy szórakoztató formában keltse fel a célcsoport 

érdeklődését az egészséges életmód felé. A program keretében előadások, vetélkedők, 

sportversenyek és ételkóstolás hívja fel a figyelmet az egészségtudatosságra. 

 

Az alábbi tanácsadások kerülnek lebonyolításra:  

 

Életpálya műhely, mely 18 alkalommal kerül megrendezésre, a célcsoport felzárkóztatása 

érdekében munkaerő-piaci tanácsadás valósul meg, ennek keretében az akcióterületen élők a 

hatékony álláskereséshez szükséges tippeket kaphatnak. 

 

Tudásbázis: 18 alkalommal kerül megrendezésre. A célcsoport számára nyújt segítséget 

hivatali és jogi ügyeinek intézésében. 

 

Konyhakerti praktikák: 24 alkalommal kerül megrendezésre Az önellátást célzó 

programelem rendszeres tanácsadásokkal mutatja be a célcsoport családjainak, hogyan tehetik 

hasznossá kertjüket és gondoskodhatnak olcsón saját kezűleg megtermelt javakkal az 

étkezéshez szükséges alapanyagokról. A megvalósítás során megtermelt javakat a célcsoport 

saját részre hasznosítja, értékesítésre nem kerül.   

 

Biztosítékunk az egészség: 18 alkalommal kerül megrendezésre Az egészséges életmód 

tanácsadás során a célcsoport-tagok csoportos foglalkozás keretében kaphatnak tanácsokat 

például az olcsó, de egészséges étkezéssel, az egyszerűen és rendszeresen végezhető 

testmozgással, a higiénével, a rendszeres szűrésekkel (prevencióval) és a lelki 



kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban. A tanácsadó ezen alkalmakkor be is mutatja egy-egy 

egészséges étel elkészítését, amelyet a foglalkozás végén a résztvevők elfogyasztanak. 

 

Adj lehetőséget magadnak!  18 alkalommal kerül megrendezésre. A célcsoport számára az 

önállósodás és könnyebb boldogulás érdekében életvezetési tanácsadás valósul meg. A 

tanácsadó a részvevők számára segítséget nyújt például az alapvető életkészségek fejlesztése, 

önmenedzselés és helyes pénzkezelés témákban.  

 

Támogató csoport: A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást 

elősegítő szereplők részvételével jött létre és működtetjük, amelynek tagjai szervesen részt 

vesznek a megvalósítás nyomon követésében és megvalósításában, hiszen tevékenységükkel 

támogatják, kiegészítik azt.  

 

A Támogató Csoport tagjai:   

 

Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség, 

Boldog Otthon Alapítvány,  

Dr. Dimák Sándor háziorvos,  

Dr. Hargel Ahmed gyermekorvos,  

Szent Mihály Plébánia,  

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,  

Hetednapi Adventista Egyház,  

Művelődési Ház és Könyvtár,  

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete,  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ,  

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,  

Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete. 

  

Lakossági fórum: Lakossági fórum megvalósítása a lakossági mobilizáció miatt, hogy 

felkészítsük az érintetteket.  

 

A projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan szórólapok, 

plakátok, kiadványok, szűrőfüzet kerül tervezésre, nyomtatásra.  

 

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 

 

A „Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt 

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztaottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, 

Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és 

Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg. A fejlesztés célterületét a 

fenti települések összességéből álló térség jelenti, amelynek lakosságszáma 12.283 fő. 

A projekt előkészítése során egy Magalapozó dokumentumban foglaljuk össze a fejlesztés 

célterületének és célcsoportjának jellemzőit, a tevékenységek főbb irányait és keretösszegét, 

a konzorciumi tagok eddigi tapasztalatait, valamint ennek mellékleteként összegyűjtjük a 

helyi intézmények támogató javaslatait.  



A projekt megvalósításának első két mérföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, 

amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. Ebben meghatározásra 

kerül a közösségfejlesztés tematikája és a tevékenységek részletei. Megtörténik a települések 

stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata a helyi cselekvési tervvel való összhang 

biztosítása érdekében, valamint a szakemberek számára biztosítjuk a közösségfejlesztő 

végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének lehetőségét. A projektről a folyamatosan 

frissülő aloldal és a partnereknél kihelyezett C táblák tájékoztatnak. 

A közösségfejlesztési folyamat az alábbiakból áll: 

- a térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárása és kiállításokon való bemutatása, 

- közösségi akciók, tevékenységek, események bonyolítása, 

- programok és folyamatok elindítása, ill. fenntartása, 

- nyilvánossági fórumok megteremtése (különböző kommunikációs eszközök alkalmazása), 

- információs pont létrehozása. 

A részvételi fórumok és tapasztalatcsere alkalmak segítik a projekt eredményeit összefoglalni, 

az érzékelt hatásokat elemezni. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos 

képzéseket szervezünk a fejlesztés hosszútávú hasznosulása érdekében. 
A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok 
egészítik ki, 
továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb 

megvalósítását. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul 

vételére. 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24.  

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

          jegyző 

 


