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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2022. április 26-i ülésére 

a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban – TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1 

pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzatának lehetősége van a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz keretében meghirdetett TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1 Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése elnevezésű kiírásra pályázatot benyújtani.  

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében a 

szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban. 

Terveink szerint ebből a pályázati forrásból megvalósulhat a Széchenyi utcai volt SZTK 

épület átalakítása és korszerűsítése. A felújított épület ad helyt a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió által megvalósított, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának. 

A fejlesztéssel érintett szociális intézmény olyan személyes gondoskodást nyújt, amely 

célzottabbá teszi a szükségletalapú ellátást, javítja a legelesettebbek szolgáltatáshoz jutásának 

esélyeit. 

Szintén ebből a pályázati forrásból valósulhat meg a marcali Idősek Otthona bővítése és 

korszerűsítése, a konyha felújítása, ezáltal javítva az idősek nappali ellátásának színvonalát. 

A pályázatot konzorciumi formában, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval közösen 

nyújtjuk be. 

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.502,82 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-30 db.  

A projekt tervezett elszámolható összköltsége: 600 000 000 Ft. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 
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Önerő: nem szükséges. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására az 1. benyújtási szakaszban 2022. június 1-ig van lehetőség.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 

TOP_Plusz-3.3.2-21-SO1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 

elnevezésű kiírásra, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Marcaliban” tárgyú pályázat 

benyújtását jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: 2022. június 01. 

 

Marcali, 2022. április 25. 

  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


