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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” elnevezésű projekt ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28. napján 

megtartott ülésén a 142/2019. (V.28.) Kt. határozatával az alábbi döntést hozta:  

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra. 

A benyújtandó pályázat lényegi elemei: 

- 8 férőhelyes csoportszoba kialakítása a hozzá tartozó pályázati elemek megvalósításával; 

- Az igényelt pályázati összeg: 120.000.000.- Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.” 

 

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai konzorciumi együttműködési 

megállapodás alapján projektmenedzsmenti feladatokat látnak el Medgyesegyháza Város 

TOP-os projektjeiben. Tekintettel a korábbi jó együttműködésre, javasoljuk a jelen projekt 

keretében is a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt konzorciumi partnerként bevonni.   

 

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megvitatását és a döntéshozatalt. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-19 

kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázati felhívásra a 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel kerüljön a pályázat 

benyújtásra. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során 

projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására, valamint az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére.  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

 



 

 

 

 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-19 

kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázati felhívásra a 

……………………………………….-al, mint konzorciumi partnerrel kerüljön a pályázat 

benyújtásra. A ………………………………………………….. a megvalósítás során 

projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására, valamint az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 
Határidő: értelem szerint 

  

              

Medgyesegyháza, 2019. július 12. 
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