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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. május 10-i soron kívüli ülésére 

a Marcali Város Önkormányzata által elnyert pályázatokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tavalyi évben megjelentek a „Széchenyi 2020” Európai Uniós pályázati felhívások a 

közszféra számára is, melyek a 2014 – 2020 ciklusban biztosítanak forrásokat a fejlesztések 

megvalósításához. 2016. április – 2016. augusztus között a meghirdetett 17 TOP pályázati 

felhívás közül 12 felhívásra nyújtottunk be támogatási kérelmet, s további egy pályázati 

ablakban konzorciumi tagként szerepelünk (Balaton – Mesztegnyő kerékpárút).  

Az elmúlt héten két értesítés érkezett támogatási kérelem elbírálásáról, az alábbi pályázatok 

kerültek nyertesként kihirdetésre. 

Marcali Város Önkormányzata a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumi 

együttműködésben 350 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívás keretében. A TOP-5.1.2-

15-SO1-2016-00004 azonosítószámú pályázat célja a marcali járás gazdaságának fellendítése, 

foglalkoztatási szintjének növelése az alábbi főbb tevékenységek megvalósításával: 

 munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése, 

 vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése, 

 foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása, 

 elhelyezkedést segítő támogatások nyújtás, 

 befektetés ösztönzési dokumentumok készítése, 

 helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása, 

 tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése, 

 helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és 

konferenciák. 

A pályázat a helyi gazdasági szereplőkkel (munkáltatók és munkavállalók) együttműködésben 

valósul meg. 
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Marcali Város Önkormányzata 198 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében. A TOP-

1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú pályázat célja a Gyermekélelmezési Központ épületének 

energetikai és gépészeti felújítása. A beruházás keretében az alábbi főbb tevékenységek valósulnak 

meg: 

 Konyha és kiszolgáló helyiségeinek felújítása, 

 Fűtés korszerűsítés, 

 Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

 Épület hőszigetelés, 

 Vizesblokk teljeskörű felújítása, 

 Megújuló energia hasznosító rendszer kiépítése, 

 Konyhatechnológiai berendezések beszerzése. 

Az épület, konyhatechnológia korszerűsítésével gazdaságosan fenntartható a minőségi közétkeztetés 

valamennyi szempontjának megfelelő központi konyha kerül kialakításra. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata által 

elnyert pályázatokról szóló előterjesztést megtárgyalta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” és a TOP-1.1.3-15-

SO1-2016-00002 „Központi konyha korszerűsítése” elnevezésű nyertes pályázatok Támogatási 

szerződéseinek megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a nyertes pályázatok 

végrehajtásáról a testületnek félévente tájékoztatást nyújtson. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2017. május 9.  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


