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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 18-i ülésére 

 
Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2016-ban jelentek meg az első pályázati felhívások a „Széchenyi 2020” keretében, melyek a 
közszféra számára is, forrást biztosítanak a 2014 – 2020 ciklusban tervezett fejlesztések 
megvalósításához. Az önkormányzatok számára elsősorban a TOP (Területi Operatív Program) 
kerete áll rendelkezésre, de természetesen az egyes ágazati programok (EFOP, KEHOP, KÖFOP, 
VP…) is biztosítanak forrásokat specifikus (közösségfejlesztési, energetikai, vízgazdálkodási, 
szervezetfejlesztési…) célok megvalósításához. 

2016 – 2018 között jelentős számú TOP felhívásra nyújtottunk be támogatási kérelmet önállóan 
és konzorciumi formában, s további három EFOP, egy KÖFOP, és hét BM pályázatot is 
elkészítettünk, melyek közül négy pályázat támogatásban részesült. 

A pályázatok elbírálási szakasza jelentősen elhúzódott, az első támogatási szerződések 
megkötésére 2017 nyarán került sor, s ezt követően 2018. március végéig sikerült hatályba 
léptetni a nyertes pályázataink Támogatási Szerződéseit. 

További jelentős időigénnyel kell számolnunk a projektek előkészítési szakaszában, a kiviteli 
tervdokumentációk és közbeszerzési dokumentációk KSZ és esetenként KFF jóváhagyások 
beszerzése kapcsán. 

 

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyi időszakban támogatásban részesült pályázatainkat: 
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Pályázati azonosító 
Pályázat 
beadás 
dátuma 

TSZ 
hatálybalépésének 

időpontja 
Támogatási kérelem címe 

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 2016.05.30. 2017.11.09. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése 

TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 2016.04.25. 2017.06.19. Központi konyha korszerűsítése 

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 2016.05.20. 2017.10.16. Központi óvoda korszerűsítése 

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 2016.05.17. 2018.02.05. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel 

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 2016.04. 2017.05. 
Balatonmáriafürdő – Mesztegnyő kerékpárút kialakítása (Marcali 
konzorciumi partner, a támogatási összeg a városra eső részt tartalmazza) 

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 2016.07.13. 2017.07.24. Noszlopy Gáspár Általános Iskola épületenergetikai felújítása 

TOP-4-1-1-16-SO1-2017-00002 2017.07.12. 2018.03.21. Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítése 

TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 2016.08.01. 2018.02.26. 
Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra építés) (MVÖ a 
konzorcium vezető, konzorciumi tag a Somogy Megyei Önkormányzat, a 
támogatás összege oszlop a MVÖ-ra eső részt tartalmazza) 

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 2016.08.31. 2017.06.14. 
Marcali helyi foglalkoztatási paktum (MVÖ a konzorcium vezető, 
konzorciumi tag a Somogy Megyei Kormányhivatal, valamint a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal) 

TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 2016.04.29. 2016.12.23. 

Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) (MVÖ a konzorcium 
vezető, konzorciumi tag a Somogy Megyei Önkormányzat, a Marcali SZESZK 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a támogatás összege oszlop a MVÖ-ra 
eső részt tartalmazza) 

TOP-7.1.1-16-2016-00024 2016.07.04. 2018.02.14. Zöld korzó- kortalan kultúra Marcaliban 

TOP-7.1.1-16-H-024-1 2018.08.30. 2018.10.08. „Zöld Korzó” – korlátlan kultúra Marcaliban VÁRÁRTÉR FELÚJÍTÁSA 

EFOP-3.9.12-16-2017-00014 2017.03.16. 2018.01.25. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – Észak-Somogyban 

EFOP-1.5.3-16-2017-00107 2017.04.01. 2018.05.03. 
Humán szolgáltatások fejlesztése – Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár 
térségében 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660 2017.02.21. 2018.08.16 ASP rendszerhez történő csatlakozás 

Munkásszállások kialakítása 2017.10.02. 2018.03.09. Posta köz 2. volt nőtlen tiszti épületből munkásszállás kialakítása 

BM-2017-önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 

2017.04.28. 2018.01.08 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítés 
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Az előző oldalon ismertetett támogatásban részesült pályázatokon felül, az alábbi támogatási 
kérelmeket nyújtottuk be, a 2016 – 2018 közötti időszakban: 

- TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00002 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése 
- TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése 
- TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00004 Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése 

Marcaliban 
- EFOP-4.1.8-16-2017-00060 A Berzsenyi Dániel Városi könyvtár tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztése 
- BM-2016 Konyhafejlesztés (gimnáziumi konyha felújítása) 
- BM-2016-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Arany János utca útfelújítása 
- BM-2016-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal földszint akadálymentesítés 
- BM-2017 Konyhafejlesztés (Noszlopy melegítőkonyha kialakítása) 
- BM-2018-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Berzsenyi D. utca útfelújítása a 

Széchenyi és a Kazinczy utcák közötti szakaszon 
- BM-2018 Konyhafejlesztés (Noszlopy melegítőkonyha kialakítása) 

A fent ismertetett pályázatok forráshiány miatt nem részesültek támogatásban. 

A támogatásban részesült, folyamatban lévő projektek aktuális állása: 

 TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 15 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 17 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A 
Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött, az 
idegen tulajdonban lévő földterületeket projektgazda megvásárolta. Ezzel párhuzamosan 
kiválasztásra került a közbeszerzésért felelős szakcég, a külső projekt menedzsment szervezet, 
valamint a terület előkészítése is megkezdődött. A területen található törmelék darálása, 
ártalmatlanítása megvalósult, a terület fa- és tuskómentesítése szintén megtörtént. A közmű 
szolgáltatókkal az egyeztetések folyamatosak, a megfelelő tervezés előkészítés érdekében. A 
tervező kiválasztása megtörtént, a tervezési munka (mély- és magasépítés egyaránt) 
elkezdődött. Az ipari területre betelepülni szándékozó potenciális vállalkozásokkal a 
kapcsolattartás folyamatos. A projekt a második mérföldkő teljesítésénél tart. 

 TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 12 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1,5 hónap, azaz 13,5 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A 
Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött. A 
pályázat beadását követő több, mint egy év alatt az építési anyagok és a rezsióradíjakban 
bekövetkezett (munkanemenként 15 -40 %-os) átlagosan mintegy 25%-os emelkedés jelentős 
változtatásokra kényszerített bennünket, melyek elsődleges célja nem a félkész projekt 
megvalósítás, hanem a lehető legoptimálisabb megvalósítási konstrukció kidolgozása, illetve a 
„felesleges és elhagyható” kiegészítő költségek mértékének minimálisra csökkentése. A cél 
érdekében az építés-kivitelezési munkát őt szakaszra bontottuk (nyílászáró csere, homlokzati 
hőszigetelés és térkövezés, tető hő- és vízszigetelés, napelemes rendszer telepítése, belső 
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korszerűsítési munkák és akadálymentesítés), s hatodik részként a konyhatechnológiai eszközök 
beszerzése valósul meg. Ezzel elértük, hogy egy generálkivitelező helyett, alvállalkozói láncolat 
kihagyásával a ténylegesen munkát végző kisvállalkozások végezzék el a munkát. Az építészeti 
tender tervdokumentációkat saját magunk készítettük el részenként, csak a gépész, villamos és 
akadálymentesítés kiviteli terveinek elkészítéséhez vettünk igénybe külső tervezőket. A 
szakaszonként történő megvalósítás jelentős többletenergiát igényel a projektben 
tevékenykedőktől, ugyanakkor a generál-kivitelezői szint kihagyása legalább 20% 
költségmegtakarítást eredményez. A projekt kiviteli terveit 2018.05.15-ig az első mérföldkő 
teljesítése keretében kellett benyújtanunk, melyet a KSZ augusztusban hiánypótoltatott. A 
hiánypótlásnak eleget tettünk, várjuk a tervdokumentáció elfogadását. A beszerzéseket elvileg 
tanácsos a jóváhagyott tervek birtokában elindítani, azonban már 2017. július elején elindítottuk 
a nyílászáró csere közbeszerzést, melyet az elhúzódó KSZ utóellenőrzések és folyamatos 
inkompetens hiánypótlási felhívások következtében, csak harmadik eljárásra sikerült 
eredményesen lezárni, s a vállalkozási szerződés aláírására 2017. december 6-án került sor. A 
nyílászáró csere 2018. februárban elkészült. Az időközben elkészített kiviteli tervek birtokában a 
tetőszigetelés közbeszerzési eljárása 2018.05.10-én, a homlokzati hőszigetelés közbeszerzési 
eljárása 2018.05.17-én megindításra került. A tetőszigetelés vállalkozási szerződését 
2018.06.11-én, a homlokzati hőszigetelés vállalkozási szerződését 2018.07.11-én írtuk alá. (A 
Közreműködő szervezet utóellenőrzési jóváhagyó jelentése a tetőszigetelés vonatkozásában 
2018.07.04-én, a homlokzati hőszigetelés vonatkozásában 2018.08.23-án kelt). Mindkét építés-
kivitelezési munka határidő előtt elkészült, a műszaki átadás-átvételük megtörtént. A 
napelemes rendszer telepítés ajánlattételi felhívását 2018.10.04-én küldtük ki, ajánlattételi 
határidő a jövő héten jár le, s 20 nap áll rendelkezésére nyertes ajánlattevőnek a rendszer 
kiépítésére. A belső felújítás és projektarányos akadálymentesítés közbeszerzési eljárását 2018. 
október 10-én indítottuk meg, a munka befejezési határideje: 2019. május vége. A 
konyhatechnológiai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárását még 2018-ban lefolytatjuk. A 
projektben 2018.09.30-ával a 3. mérföldkő teljesült. A projektben a projekt menedzsment, 
építész tervezési, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási 
tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik. 

 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 15,5 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1,5 hónap, azaz 17 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A 
Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentációt saját magunk 
készítettük el, mindösszesen az akadálymentesítési tervfejezet elkészítését végezte külső 
tervező. A komplett tervdokumentációt a második mérföldkő teljesítésének részeként 
2018.07.04-én benyújtottuk jóváhagyásra, melyet a KSZ 2018.10.08-án hagyott jóvá. A 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást 2018.09.11-én indítottuk meg, az ajánlattételi 
határidőre három ajánlat érkezett, s hiánypótlás után került kihirdetésre a nyertes ajánlattevő 
2018.09.27-én. Ezt követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően két munkanapon belül 
benyújtottuk közbeszerzési utóellenőrzésre a KSZ részére, akinek öt napja van reagálni a 
beadványra, 2018.10.09-ig nem kaptunk visszajelzést a közbeszerzési eljárás szabályossági 
ellenőrzéséről. A Vállalkozási szerződés hatálybalépésének dátuma 2018.10.10., melyet követ a 
munkaterület átadás-átvételi eljárás. Az óvoda fűtési rendszerének felújítása a tervezett 
ütemezés szerint, az őszi szünetben, a nyílászáró csere a téli szünetben valósul meg, a külső 
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munkák az időjárás függvényében, az óvoda működésének jelentősebb akadályozása nélkül 
valósulnak meg. A tervezett befejezési határidő: 2019. május vége. A projekt harmadik 
mérföldköve 2018.10.01-én teljesült. A projektben a projekt menedzsment, építész tervezési, 
közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselői végzik. 

 TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 18 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 20 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A 
csökkentett összegű támogatás, valamint a két év alatt bekövetkezett építőipari áremelkedések 
miatt a projekt előzetesen tervezett műszaki tartalma csak jelentős többletforrás bevonásával 
lenne megvalósítható. Az előkészítő szakaszban indikatív ajánlatokat szereztünk be a várható 
megvalósítási költségek tekintetében, melyek alátámasztják a műszaki tartalom ésszerű 
csökkentésének szükségességét. A projekt terv átdolgozása, a KSZ-el történt többszöri 
egyeztetés alapján folyik, a módosítási javaslataink műszaki kidolgozása és módosítási igény 
benyújtása 2018. 12.31-ig megtörténik, s jóváhagyását követően kezdhető meg a projekt 
közbeszerzési eljárása, majd a kivitelezés. A projekt menedzsment, műszaki előkészítő, 
közbeszerzési dokumentáció elkészítési, pénzügyi bonyolítási, közbeszerzési – jogi 
tevékenységeket a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik. 

 TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 
A kerékpárút építés konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Mesztegnyő 
Község Önkormányzata, Marcali Város Önkormányzati csak konzorciumi tagként vesz részt a 
projektben. A projekt előkészítési szakaszban van jelenleg a teljeskörű tervezési feladat 
közbeszerzési eljárásának lezáró – döntéshozatali stádiumnál tart. A tervező a szerződéskötést 
követő hat hónap alatt készíti el a nyomvonal, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt (az 
engedélyezési és egyeztetési eljárások ideje nem számít bele a hat hónapba). Az építési 
közbeszerzési eljárás csak az engedélyek és jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdhető 
meg. A projekt becsült értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot, ezért a közbeszerzési 
eljárás un. ex-ante eljárás lehet, azaz előzetesen a KFF támogató tanúsítását is be kell szerezni. 

 TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 11 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónap, azaz 12 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A 
támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz megkezdődött, 
kiválasztottuk a külső tervező céget, a kiviteli tervek 2017. december végére elkészültek. A 
támogatási kérelem előkészítését, kitöltését, valamint a kötelező mellékleteket, úgymint 
projektterv, energetikai mellékletek, pénzügyi – támogathatósági ellenőrző táblázatik, indikátor 
táblázatok, stb. külső megbízott cég készítette. A dokumentumokban és mellékletekben 
jelentős ellentmondások, hibásan felvett adatok, s egyéb hiányosságok voltak. A támogatási 
szerződés aláírását követően az első mérföldkő teljesülésének időpontjáig követelte meg a KSZ 
a projektterv, összes táblázat és melléklet, valamint a támogatási kérelem teljes összhangjának 
megteremtését. Ezt a munkát csak a teljes kiviteli tervdokumentáció birtokában tudtuk 
elvégezni, immáron saját kivitelezésben! A dokumentumok összhangjának megteremtése, a 
támogathatósági feltételeknek minden pontban való megfelelés, a hibás adatokkal kitöltött 
táblázatok korrigálása, valamint a 90 oldalas projektterv átdolgozása jelentős 
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energiaráfordítással, valamint a KSZ szakembereivel történő többszöri személyes és telefonos 
egyeztetések után 2018. augusztusára megvalósult. Ezt követően az átdolgozott 
dokumentumok birtokában szeptemberben kezdeményeztük a Támogatási Szerződés 
módosítását a projekt megvalósítás átütemezését, a befejezési határidő 2019.12.31-re történő 
kitolását. Várjuk a KSZ jóváhagyást a módosítási igényünkre, és mérföldkőhöz kapcsolódó 
beszámoló elfogadására. A közbeszerzési dokumentáció a módosított dokumentumok 
birtokában elkészült, az eljárást 2018. október 15-ig indítjuk meg. Egy közbeszerzési eljárás 
keretében rész ajánlattételi lehetőséget biztosítunk a kisvállalkozások számára, a költségek 
csökkentése érdekében. Külön – külön részajánlat tehető a homlokzati nyílászáró cserére, a 
tető és padlás hő- és vízszigetelésére, a lapostetős épületrész homlokzati hőszigetelésére és a 
projektarányos akadálymentesítésre, valamint a napelemes rendszer kiépítésére és a 
villámhárító rendszer felújítására. Ez az előkészítés és közbeszerzési dokumentáció összeállítása 
során, valamit projekt menedzsment részére jelentős többletenergiával jár. A projektben a 
projekt menedzsment, az előkészítő műszaki – pénzügyi tevékenységet, dokumentumok 
összehangolását, korrekcióját, közbeszerzési dokumentáció elkészítését, közbeszerzési – jogi, 
pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik. 

 TOP-4-1-1-16-SO1-2017-00002 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 7 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónap, azaz 8 hónap alatt a projektben érdemi 
munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási 
szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz megkezdődött, a 
közbeszerzéshez és megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek készítése folyamatban van. Az 
építész és gépész kiviteli terveket saját teljesítésben készítjük, az akadálymentesítési és villamos 
tervek elkészítésébe külső tervezőket vonunk be. Az első mérföldkő teljesítési határideje 2018. 
12.31, eddigre készül el a kiviteli terv- és a közbeszerzési dokumentáció. A kivitelező 
kiválasztása 2018.02.28ig közbeszerzési eljárás keretében történik. A projekt tervezett 
befejezési határideje: 2019.12.31. A projektben a projekt menedzsment, építész tervezési, 
műszaki ellenőrzési, közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös 
önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik. 

 TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 16 hónap, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 18 hónap alatt a projektben 
érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett volna végezni, 
azonban a tárgyi projektet megalapozó ESZA (szoft) projekt 2017 tavaszán elkezdődött, melyet 
az útmutató és felhívások alapján hat hónappal követhet az infrastruktúra fejlesztési projekt. 
Tovább bonyodalomként jelentkezett, hogy a szoft projekt 36 hónapig tart, és hat hónappal 
később zárható le, mint az infrastruktúra fejlesztési (tárgyi) projekt. Ezen tények ismeretében, a 
telepfelújítási projekt előkészítését (kiviteli tervek, közbeszerzési dokumentáció elkészítése) 
saját felelősségre 2017. tavaszán megkezdtük. A kiviteli tervek 2017. július közepére 
hiánymentesen elkészülte, a közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezetei szintén még a 
nyáron elkészültek, s vártuk a támogató döntés megszületését, és a támogatási szerződés 
megkötését, mivel csak annak hatálybelépést követően küldhetjük be a tervdokumentációt 
előzetes jóváhagyásra. A támogatói döntés 2017. december 08-án született meg, s a 
támogatási szerződés 2018. január 26-án lépett hatályba. A projekt beadása és támogatási 
szerződés hatálybalépése között eltelt időszakban a kivitelezési költségek jelentősen, 25%-ot 
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meghaladó mértékben emelkedtek, ezért át kellett dolgoznunk a projekt költségvetését, s már 
az átdolgozott (aktualizált) költségvetéssel adtuk be a műszaki dokumentációt a KSZ-nek 
jóváhagyásra, 2018. március elején. Az aktualizált tervezői költségvetés és előzetes indikatív 
ajánlat alapján a tervezett építés-kivitelezési munka nettó értéke meghaladta a 300 millió 
forintot, ezért a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően un. ex-ante (előzetes) 
jóváhagyási eljárást kell lefolytatni, melyet a KFF végez el, de csak azt követően indítható el a 
folyamat, miután a KSZ a támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozatot kiadja a 
közbeszerzési dokumentumok műszaki – szakmai ellenőrzéséről. Ezt a dokumentumot 
2018.07.30-án állította ki a KSZ. Ezt követően azonnal elindítottuk a KFF ex-ante eljárást. 
2018.09.11-én kelt a KFF támogató tartalmú tanúsítványát, s ezt követően 2018.09.12-én meg 
is indítottuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Ajánlattételi határidő: 
2018.10.16, s ezt követi az ajánlatok ellenőrzése, értékelése, esetleges hiánypótlások, majd 
döntés az eljárás eredményéről. A projekt megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre a TSZ 
hatálybelépésétől számítva, mely biztosan azt eredményezi, hogy a szoft projekt befejezési 
határidejét –amennyiben az Irányító Hatóság jóváhagyja – ki kell tolni a tárgyi projekt 
befejezését követő 6 hónappal. A projektben a Somogy Megyei Önkormányzat a konzorciumi 
partnerünk, ő biztosítja a projektmenedzsmentet…., kiviteli tervdokumentációt külső tervező 
céggel készíttettük, a műszaki ellenőrzésbe szintén külső műszaki szakembereket kell 
bevonnunk. A projekt koordinálását, szakmai vezetését, közbeszerzési dokumentáció 
elkészítését, a kisbeszerzések lefolytatását, a közbeszerzési – jogi tevékenységet, a projekt 
pénzügyi lebonyolítását a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik. 

 TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 9 hónapot, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónapot vett igénybe, azaz 10 hónap alatt a 
projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett 
végezni. A támogatási szerződés aláírására 2017.06.14-én került sor. A pályázat megvalósítása 
két részre osztható: projekt fejlesztési időszakra, valamint megvalósítási időszakra. A 
projektfejlesztési időszak zárását a 2017. december 28-án benyújtott dokumentumok alapján 
az Irányító Hatóság 2018.07.23-án hagyta jóvá, az ezt rögzítő szerződésmódosítást a Magyar 
Államkincstár 2018.10.08-án írta alá. Eddig az időpontig 10 hónapon keresztül a projekt 
keretében csak előkészítő tevékenységek voltak végezhetők, melyek nem jártak együtt a 
lakosság és foglalkoztatók bevonásával. 2018. augusztus 1-től van lehetőség bérköltség 
támogatás nyújtására a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztályán keresztül. 
Marcali Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalta: befektetés ösztönzési dokumentumok, helyi termék és szolgáltatás fogyasztását 
ösztönző dokumentumok, és helyi vállalkozásokat bemutató dokumentumok elkészítése; a 
pályaválasztók számára nyílt napok, a foglalkoztatók bevonásával karrier napok megszervezése. 
Az önkormányzat által vállalt tevékenységek kezdése a pályaválasztáshoz igazodóan 2018. 
november hónap. A projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el. 

 TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 
A projekt a Dózsa György utcai telep rehabilitációjához kapcsolódó szoft elemeket tartalmazza, 
megvalósítása 2017. március hónapban elkezdődött. A projekt Marcali Város Önkormányzata, a 
Marcali SZESZK, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Somogy Megyei Önkormányzat 
konzorciumi megállapodás keretében végzi. A projekt szorosan kapcsolódik a TOP-4.3.1 
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infrastruktúra fejlesztési projekthez, azt legalább 6 hónappal meg, kell előzni, valamint a zárása 
az építési projekt befejezését követő hat hónappal lehet. A programok folyamatosak, a projekt 
az ütemtervek szerint halad. 

 TOP-7.1.1-16-2016-00024- Zöld korzó- kortalan kultúra Marcaliban 
A pályázatot a Marcali Helyi Közösségi Egyesület nyújtotta be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
megvalósítására. A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 13 
hónapot, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 3 hónapot vett igénybe, azaz 
16 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) 
nem lehetett végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.02.14-én került sor. Az egyesület 
a támogatási szerződés megkötését követően elkészítette valamennyi helyi felhívás tervezetét, 
melyek közül 1 (Vásártér) beadási határideje lejárt, 4 felhívás a pályázók számára még elérhető, 
további 2 felhívás megjelenése november hónapban várható. A felhívások megjelentetésével az 
Egyesület valamennyi rendelkezésre álló forrást megpályáztatott. A projektmenedzsment 
tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 TOP-7.1.1-16-H-024-1 
A pályázat a Marcali Helyi Közösség Egyesület által megvalósítandó CLLD pályázat 
kulcsprojektje. A támogatási kérelmet az Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága a 2018. augusztus 30-
i feladást követően 2018.10.08-án támogatásra javasolta. A megvalósítás a Közreműködő 
Szervezetként eljáró Magyar Államkincstár jóváhagyását követően kezdődhet meg. Az idei 
évben a projektben tervezett beruházások kivitelezőit van lehetőség kiválasztani a szerződést 
kötést követően, mely a központi elektronikus rendszer hiányosságai miatt (EPTK rendszer) 
várhatóan kettő hónap múlva történhet meg. A tervek szerint a csarnok tetőszerkezete, 
valamint villamoshálózata felújításra kerül, míg a csarnok épületén belül 100 m2 alapterületen 
3 szintes gyermekjátszóház, 30 m2 alapterületen akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra. 
Az épület előtt található 3200 m2 területű tér új aszfaltburkolatot kap, a tér északi oldalán 
színpadfedés, keleti oldalán 3 db villamosenergia vételezési pont épül ki. A beruházás célja egy 
olyan közösségi tér kialakítása, ahol több korosztály számára egyszerre lehet kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani, valamint alkalmas az 500 főt meghaladó események rendezésére. A 
projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 EFOP-3.9.12-16-2017-00014 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 8 hónapot, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónapot vett igénybe, azaz 10 hónap alatt a 
projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett 
végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.01.25-én került sor. A projekt során az egyes 
humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási 
programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek 
bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt 
támogatja a gyermekek és tanulók– kiemelten a hátrányos helyzetűek –közneveléshez és 
felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és 
felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A támogatásnak köszönhetően 
1 fő marcali kötődésű fiatallal került sor közalkalmazotti szerződés megkötésére. A projekt 
keretében a nyári szünetben 7 héten keresztül biztosított az Önkormányzat ingyenes 
gyermekfelügyeletet, illetve tematikus programokat általános iskolai tanulók számára, melyen 
107 fő vett részt. A programsorozat zárásaként a Lurkó napon szórakozhattak a gyerekek 
szüleikkel, különböző ügyességi feladatok megoldása közben és az Alma együttes koncertjén. A 
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képzések tekintetében az óvónők továbbképzése kezdődött el a Kaposvári Egyetemen. A 
projektmenedzsment feladatokat Marcali Város Önkormányzata látja el a projektben részt vevő 
valamennyi konzorciumi partner számára is. 

 EFOP-1.5.3-16-2017-00107 
A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 8 hónapot, valamint a 
Támogatási Szerződés hatálybalépése további 5 hónapot vett igénybe, azaz 13 hónap alatt a 
projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett 
végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.05.03-én került sor. A lakosság életminőségét 
meghatározó humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és 
gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) humánkapacitásait és szolgáltatásait 
fejleszti a hátrányos és nem hátrányos helyzetű lakosság hatékonyabb- és szélesebb körű 
elérése érdekében. A projekt célja ezeken túl a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának 
előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése. A támogatásnak 
köszönhetően 11 fő marcali kötődésű fiatallal került sor közalkalmazotti szerződés 
megkötésére. A támogatásnak köszönhetően október 27-én kerül sor egészségnap 
megszervezésére a városban működő sportegyesületek részvételével. A hátrányos helyzetű 
munkavállalók kompetencia felmérése, képzése a támogatási szerződés módosítása után 
indulhat. A projektmenedzsment feladatokat Marcali Város Önkormányzata látja el a 
projektben részt vevő valamennyi konzorciumi partner számára is. 

 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660 
ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósításához szükséges képzések és 
számítástechnikai eszközök beszerzése a projekt tartalma. A képzések folyamatosan haladnak, 
az eszközbeszerzések részben megvalósultak, részben folyamatban vannak. A  

 Munkásszállások kialakítása 
A pályázat benyújtása és a támogatási döntés között 4 hónap telt el a támogatási szerződés 
megkötése további 1 hónapot vett igénybe, míg az előleg átutalása újabb 2 hónapot vett 
igénybe, azaz 7 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség 
vállalás hiányában) nem lehetett végezni. Az előleg átutalását követően ismételten indikatív 
árajánlatot szerzett be az Önkormányzat, annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás 
megindulhasson. A 7 hónap alatt bekövetkezett építőipari áremelkedés miatt az eredetileg 
tervezettnél magasabb összeggel lehet megvalósítani a beruházást. A beruházás megvalósítása 
érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a támogatási szerződés akként történő 
módosítását, hogy a támogató által folyósított összeg változatlan maradjon, viszont a pályázat 
keretében megvalósuló beruházások után az Önkormányzat az Általános forgalmi adót 
visszaigényelhesse, továbbá az ingatlan bérbe adás tevékenysége után pedig az Önkormányzat 
választhassa az adófizetési kötelezettséget. A Somogy Megyei Kormányhivatal a támogatási 
szerződés ilyen irányú módosításához nem járult hozzá. A megemelkedett költségek fedezetére 
a képviselő-testület döntésének megfelelően hitel kérelem benyújtására került sor, melyhez a 
Kormány hozzájárulása szükséges, mely még nem született meg. A projektmenedzsment 
tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 BM-2017-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
A 2017. tavaszán beadott pályázatunk első körben nem nyert támogatás, forráshiány miatt 
tartalék listára kerül. 2017 év végén kormánydöntés keretében támogatásra került a projekt, a 
támogatási döntésről szóló tájékoztatást 2018. január elején megkaptuk. A megvalósítás 
érdekében kisbeszerzést írtunk ki, mely első körben eredménytelenül zárult, magas ajánlati 
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árak miatt, majd a második kisbeszerzés eredményesen zárult, a vállalkozási szerződés 
megkötésre került. A kivitelező októberben megkezdi a munkát, s decemberben átadásra kerül 
az építés-kivitelezési munka. 
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