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

a Marcali Város Önkormányzata által elnyert pályázatokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. évben beadott pályázatok közül a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” című felhívásra benyújtott pályázatunkra érkezett támogatói döntés 

2017.12.08-án. 

A TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 „Marcali Dózsa György utcai szegregátum 

rehabilitációja” című pályázat teljes költsége 409.999.561 Ft, a támogatás intenzitása 

100%. 

A projekt célja a szegregátumban élők helyzetének javítása, a szegregáció oldása, a 

lakófunkció erősítése, a városi környezet színvonalának emelése. A Dózsa György utcai 

szegregátum a rehabilitációs beavatkozás eredményeként integrálódni fog a települési 

szövetbe, megteremtődnek az integrációs folyamat elindításához és fenntartásához 

szükséges feltételek. 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló támogatásból a telepen található 

önkormányzati bérlakás állomány felújítása – komfortosítása, egyedi feltöltős 

fogyasztásmérő órákkal történő felszerelése, a közterületek rendezése – parkosítás, 

közvilágítás bővítés, térfigyelő rendszer kiépítése valósul meg. 

 

 

A TOP keretében meghirdetett felhívások második fordulójában ismételten pályázatot 

nyújtottunk be a „TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása” című felhívásra, melyre 2017.12.12-

én érkezett meg a támogatói döntés. 

A TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 „Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális 

és sport élettel” című projekt támogatási intenzitása 100%, a projekt teljes költsége 

631.943.600 Ft, mely összegből az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: 

 

 a civil szervezetek elhelyezését biztosító Civil Szervezetek Háza felújítása, energia 

takarékos fűtési rendszerének kialakítása, 
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 a küzdősport szakosztályok számára a volt Sportbüfé épületének átalakítása, fitnesz és 

fallabda pályák kialakításával, valamint a Sportcsarnok, műfüves futballpálya és a 

kialakítandó Sportház közti zöldterület fejlesztése, 

 a Rákóczi utcában parkolóhely és zöldterület fejlesztés a Künzelsau tértől a lámpás 

kereszteződésig megteremtve a kapcsolatot az Európa park és a Béke park között, 

 a város arculatát meghatározó Szabadság és Béke park zöldterületeinek fejlesztése, a 

sétányok felújítása, játszóterek kialakítása. 

 

 

 

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-4.3.1-15-SO1-2016-00001 „Marcali Dózsa György utcai szegregátum 

rehabilitációja” és a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 „Megújuló és fenntartható 

Marcali, aktív kulturális és sport élettel” elnevezésű nyertes pályázatok Támogatási 

szerződéseinek megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2017. december 18.  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 
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