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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. június 15-i ülésére 

a TOP-1.2.1, TOP-2.1.2 és a TOP-4.1.1 

pályázatok ismételt benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzatának lehetősége van a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében meghirdetett felhívások második fordulójában pályázatot benyújtani. Az 

Önkormányzat a következő pályázatokat kívánja ismételten beadni: 

- „Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16, 

- „Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése” TOP-4.1.1-16, 

- „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-16. 

 

A „Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16 pályázat célja, hogy az 

épület eredeti állapotához közelítő felújításával Marcali egyik olyan nevezetes épített 

öröksége kerüljön megóvásra, s ezzel a város kulturális turisztikai kínálatának kiemelkedő 

részévé váljon, amely épület a Marcali Települési Értéktárba felvett ingatlanok egyike. A 

tervezett fejlesztés lehetőséget teremt egy multifunkcionális intézményi telephely 

kialakítására. A projekt által egy magas színvonalú művészeti központ, előadótér, közösségi 

színtér valósulna meg, amely egyben biztosítja a művészeti nevelés, múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai foglalkozások széles tárházát. 

Tervezett keretösszeg 734 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-4 db.  

A projekt tervezett összköltsége: 78.116 e Ft. 

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

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

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására 2017. szeptember 15-ig van lehetőség.  
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A „Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése” TOP-4.1.1-16 pályázatunk a jelenleg 

háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek helyt adó épület felújítására, átépítésére 

irányul, ezzel alkalmassá téve a védőnői szolgálat elhelyezésére is. Sor kerülne továbbá a 

működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek 

végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, 

informatikai és egyéb eszközök, berendezések és bútorzat beszerzésére, amelyek a 

váróterem, a rendelő, a tanácsadó komfortosítását szolgálják. 

Tervezett keretösszeg 470 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-8 db.  

A projekt tervezett összköltsége: 60.000 e Ft. 

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

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

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására 2017. augusztus 25-ig van lehetőség. 

 

A „Zöld város kialakítása - Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és 

sportélettel” TOP-2.1.2-16 kiírás keretében a Rákóczi utcában forgalomcsillapított "zöld" 

sétáló utca kialakítására pályázunk a Széchenyi utca- Posta köz közötti területen. Megújulna 

a Civil szervezetek háza, a felhasznált anyagokkal és kisebb beavatkozásokkal egy modern 

megjelenésű épületet kapunk. A projekt keretében tervezett sportház integrálja a jelenlegi 

edzőtermeket és a buszgarázst. Ebben az épületben helyet kapna 2 nagyméretű edzőterem és 

egy fitness csoportszoba illetve egy szertár, raktár, a buszgarázs helyén 2 db squash pálya 

kerülne kialakításra. A beruházási elemeket soft programok egészítik ki a beruházások, 

fejlesztések céljainak megfelelően. 

 

Tervezett keretösszeg 2.560 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-3 db.  

A projekt tervezett összköltsége: 631.837 e Ft. 

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

összes elszámolható költség közel 100 %-a. Várhatóan 5 – 10 MFt önerő szükséges a 

megvalósításhoz. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására 2017. szeptember 22-ig van lehetőség. 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

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

„Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16, „Széchenyi utca orvosi 

rendelő korszerűsítése” TOP-4.1.1-16, „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-16 

pályázatok benyújtását jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2017. június 14.  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


