
 
 

 

 

 
Ügyiratszám: 3293-1/2017 22. számú előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. április 20-i ülésére 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázati felhívás keretében 
benyújtandó Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítése tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra, összhangban 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.), rendelkezéseivel. 

A pályázati felhívás keretében, lehetőségünk nyílik a Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítésének 
megvalósításához, 75% támogatás intenzitású hazai forrásos megpályázására, az alábbi részletezés szerint: 

A fejlesztés bruttó tervezett költsége: 19 558 000,- 
Pályázati támogatás: 14 668 500,- 
Önkormányzati saját forrás: 4 889 500,- 
 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása" pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal földszint akadálymentesítési munkáira. 

A fejlesztendő ingatlan adatai: Megnevezése: Közös Önkormányzati Hivatal 
 Címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 1. hrsz. 
 Tulajdonos: 1/1 Marcali Város Önkormányzata 

A fejlesztés tervezett bruttó bekerülési költsége 19 558 000,- Ft (azaz tizenkilencmillió ötszázötvennyolcezer 
forint), mely megvalósításához 14 668 500,- Ft (azaz tizennégymillió hatszázhatvannyolcezer ötszáz forint) összegű 
támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 4 889 500,- Ft (azaz négymillió nyolcszáznyolcvankilencezer ötszáz 
forint) összegű saját forrást, a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
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A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által elfogadott 11/2013 (VI.28.) 

számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési tervéhez). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati támogatással megvalósult 
beruházás, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja, azt legalább 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

Felelős:  Dr. Sütő László 

 polgármester 

Határidő: 2017. május 02. 

Marcali, 2017. április 18. 

 Dr. Sütő László sk. 

     polgármester 
 


