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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. június 15-i ülésére 

 
Területi Operatív Program - TOP-3.2.1-15-2016-00025 azonosítószámú,  

„Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása” tárgyú nyertes 
pályázat támogatás elfogadása tárgyában. 

A tavalyi évben megjelentek a „Széchenyi 2020” Európai Uniós pályázati felhívások a közszféra 
számára is, melyek a 2014 – 2020 ciklusban biztosítanak forrásokat a fejlesztések 
megvalósításához. 2016. április – 2016. augusztus között a meghirdetett 17 TOP pályázati 
felhívás közül 12 felhívásra nyújtottunk be támogatási kérelmet, s további egy pályázati 
ablakban konzorciumi tagként szerepelünk (Balaton – Mesztegnyő kerékpárút).  

2017.06.13-án az alábbi pályázat került nyertesként kihirdetésre: 

Marcali Város Önkormányzata 250 056 875 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” tárgyú felhívás keretében. 

A TOP-3.2.1-15-2016-00025 azonosítószámú pályázat célja a Noszlopy Gáspár Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai felújítása. 

A beruházás keretében az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg: 

Védett épületrész (felső tagozat): 
- Homlokzati nyílászárók cseréje 
- Padlásfödém hőszigetelése 
- Fűtési rendszer korszerűsítése, csőhálózat és hőleadók cseréje, fűtőberendezések 

szabályozása 

Lapostetős épületrész (alsó tagozat): 
- Homlokzati nyílászárók cseréje 
- Lapostető hő- és vízszigetelése 
- Homlokzati falak és lábazatok hőszigetelése, felületképzése 
- Napelemes rendszer kiépítése az új szigetelésű lapostetőre 
- Fűtési rendszer korszerűsítése, csőhálózat és hőleadók cseréje, fűtőberendezések 

szabályozása 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata által 
2017.0613-án elnyert TOP-3.2.1-15-2016-00025 azonosítószámú pályázatról szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a megítélt 250 056 875,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
elfogadja, s felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a TOP-3.2.1-15-
2016-00025 azonosítószámú, „Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
energetikai felújítása” tárgyú nyertes pályázat Támogatási Szerződésének megkötésére és a 
szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a nyertes pályázat végrehajtásáról a 
testületnek félévente tájékoztatást nyújtson. 

 
 
 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

Marcali, 2017. június 14. 

 

 

 Dr. Sütő László sk. 

 polgármester 


