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ELŐTERJESZTÉS 

 

A képviselő-testület a 2017. november 22-i ülésére  

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható 

támogatásról szóló 23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján benyújtott 

SO/FFO/008441/2017 számú pályázathoz szükséges nyilatkozatokról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívást 

tett közzé munkásszállás céljából igénybe vehető épületek felújítására. Marcali Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2017. (IX.21.) számú képviselő-testületi határozatával 

döntött arról, hogy a pályázaton a Posta köz 2. szám alatt található ingatlan felújításával részt 

kíván venni. 

A pályázat benyújtása 2017. szeptember 30-án megtörtént. A Somogy Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Marcali Város Önkormányzatát 2017. november 

27-i határidővel hiánypótlásra szólította fel az alábbi, képviselő-testületi döntést igénylő 

pontokban: 

 Marcali Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 

nyilatkoznia kell arról, hogy a felújításhoz szükséges önerő rendelkezésére áll 

 Marcali Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ (2) bekezdés i) pontja szerint 

nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett munkásszállást hogyan kívánja üzemeltetni 

 

A felújítás teljes összege bruttó 252.131.967 Ft, melyből 151.279.180 Ft-ra nyújtható be 

támogatási kérelem, míg 100.852.787 Ft saját forrással az önkormányzatnak kell 

rendelkeznie. A saját forrás fedezete a 2640/14 hrsz. számú ingatlan értékesítéséből származó 

bevétel. A pályázati felhívás alapján önerőként vehető figyelembe az EU önerő alapból, 

illetve a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektekhez nyújtott önerő támogatás.  

 

Az ingatlan működtetését a pályázati felhívás alapján 10 éven keresztül az Önkormányzatnak 

kell vállalnia, legalább 4 fő álláskereső alkalmazásával. A személyi jellegű ráfordítások 

fedezetét a foglalkoztatás bővítéséhez igénybe vehető pályázati támogatásokból, illetve a 

helyi iparűzési adó bevételből lehet biztosítani. Az üzemeltetést, karbantartási tevékenységet 

Marcali Város Önkormányzat GAMESZ Szervezete végezné. A pályázat elszámolásával 

kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket a Hivatal látja el. Az ingatlan egyéb működtetési 

költségeinek fedezetét a munkaadóktól származó bérleti díj képezi. 

 

 



 

Határozati Javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján 

benyújtott SO/FFO/008441/2017 számú pályázathoz szükséges nyilatkozatokról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1) A képviselő-testület az SO/FFO/008441/2017 számú pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrást 100.852.787 Ft összegben Marcali Város Önkormányzat 

költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017 (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosítását a 

Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2) A képviselő-testület felkéi a polgármestert, hogy a pályázati felhívás alapján 

önerőként vehető figyelembe az EU önerő alapból, illetve a részben európai uniós 

forrásból finanszírozott projektekhez nyújtott önerő támogatás igénybevételéhez 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3) A képviselő-testület az elkészült létesítmény üzemeltetéséről az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ (2) 

bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatát jelen előterjesztés melléklete szerint teszi 

meg. Felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2017. november 27. 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 


