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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11.,  

Telefon: 85/501-000 

E-mail:polghiv@marcali.hu 

 

Ügyiratszám:  38/10/2018       12. számú előterjesztés 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A képviselő-testület a 2018. november 22-i ülésére  

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján benyújtandó 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. A Képviselő-testület 151/2018. 

(XI.08.) számú képviselő-testületi határozatával döntött, hogy a Marcali, Posta köz 2. szám alatt, 

1636 hrsz. számú ingatlanra vonatkozóan a 2018. évi kiírásnak megfelelően kerüljön sor a pályázat 

benyújtására.   

A pályázati felhívás alapján az alábbi nyilatkozatok megtétele szükséges: 

 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 nettó 266.725.305 Ft, melyből 213.380.244 Ft-ra nyújtható be támogatási 

kérelem, míg 53.345.061 Ft saját forrással az önkormányzatnak kell rendelkeznie. A saját forrás 

fedezete a 2640/14 hrsz. számú ingatlan értékesítéséből származó bevétel.  

 

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 

Önkormányzata közvetlenül 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 
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benyújtandó pályázathoz szükséges nyilatkozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatokat hozza: 

 

1) A képviselő-testület a munkásszállás építésére vonatkozó pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrást nettó 53.345.061 Ft összegben Marcali Város Önkormányzat 

költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2) 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: 2018. november 30. 

 

Marcali, 2018. november 20. 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 



 

*A megfelelő aláhúzandó 

 

  Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozat 

  
 

Név:   Marcali Város Önkormányzata 

Székhely:  8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Adószám:  15731436-2-14 

Képviseletre jogosult neve: dr. Sütő László 

 

Nyilatkozom, hogy a program keretében létrehozott munkásszállást 

a) saját magam üzemeltetem 

b) a 100 %-os tulajdonomban álló gazdasági társaság üzemelteti. * 

 

A fenntartási időszak alatt várható üzemeltetési költségek felsorolása költségtípusonként 

(például személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, energia és karbantartás költsége, 

adminisztrációs költségek stb.): 

 személyi jellegű ráfordítás: 4 fő munkabér és szociális hozzájárulási adó 

 üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrációs költségek (elszámolások, beszámolók, ki 

és beköltözések dokumentálása, stb….) 

 átalány díjas költségek: 

hulladékszállítás 

közös helységek takarítása 

wi-fi szolgáltatás 

kaputelefon használat 

karbantartási költség 

 lakóegységenként meghatározott költségek: 

víz és csatornahasználat 

villamosenergia 

gázfogyasztás 

lakóegységek takarítása 

ágynemű használat 

rendkívüli karbantartási költségek 

 

A fenntartási időszak alatt várható üzemeltetési költségek forrásának megnevezése: 

 személyi jellegű ráfordítás: foglalkoztatás bővítését támogató pályázati forrás, a 

támogatási időszak végével az önkormányzat helyi iparűzési adójából származó 

bevétele 

 üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív költségek: önkormányzat helyi iparűzési 

adójából származó bevétele 

 átalány díjas költségek: munkaadók által fizetett bérleti díj 

 lakóegységenként meghatározott költségek: munkaadók által fizetett bérleti díj 

 

Kelt, Marcali, 2018. november  

 

 

……………………………… 

önkormányzat képviselője 
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