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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-i 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).  

A 2016. év során benyújtott pályázatok közül 2017.09.06-án az alábbi két pályázat került 

nyertesként kihirdetésre: 

 

Marcali Város Önkormányzata 517.724.389 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése” elnevezésű felhívás keretében. A megvalósítandó beruházás alapvető célja a 

gazdaságélénkítő és foglalkoztatást ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. 

A TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú, „Marcali Keleti Iparterület 

fejlesztése” elnevezésű projekt végrehajtásával Marcali Város belterületén 20 hektár 

beépítetlen területen – amely jelenleg fásított terület, legelő, kivett út ingatlanadatokkal 

rendelkezik – iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, közlekedőfelület kialakítása, 

valamint a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok építése, 

létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása történik meg. A terület 

délről a Kossuth Lajos utca, északról a Ziel-Abbeg utca felől lesz megközelíthető egy átkötő 

úttal.  

A projekt teljes költsége 607.701.144 Ft, mely összegből egyéb, saját forrás kiegészítő 

támogatás 57.275.555 Ft, a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 32.701.200 

Ft. 

 

A Központi Óvoda épületének korszerűsítésére Marcali Város Önkormányzata 

79.637.108 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési 
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Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű felhívás keretében. 

 

A TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú pályázat célja a területi különbségek 

csökkentése az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, ezzel megteremtve a hatékony 

nevelés és egészséges környezet infrastrukturális feltételeit. A projekt megvalósítására 

rendelkezésre álló támogatásból a Tündérliget Óvoda épületének korszerűsítése és minőségi 

fejlesztés valósulhat meg: 

 fűtési rendszer korszerűsítése, 

 homlokzati nyílászárók beépítése, 

 homlokzati falfelületek hőszigetelése, 

 lapostető hő- és vízszigetelése, 

 akadálymentes vizesblokk kialakítása, 

 fotovoltaikus rendszer kiépítése. 

Az Óvoda az épület felújítása mellett lehetőséget kap a hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztéséhez, felzárkóztatásához szükséges feltételek megteremtéséhez a helyi 

szükségletekhez igazodva, a támogatásból fejlesztő eszközök, játékok, óvodai bútorok is 

beszerzésre kerülnek. 

 A projekt teljes költsége 79.637.108 Ft, saját forrás nem szükséges. 

 

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-1.1.1-15-SO1-2016-00006 „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése” és a TOP-1.4.1-

15-SO1-2016-00006 „Központi Óvoda 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. szeptember 8.  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


