
1. számú melléklet: Marcali Projektjavaslatok

Sorszám

A tervezett fejlesztés VMOP szerinti besorolása
A tervezett fejlesztés elnevezése 

(projekt címe)

A tervezett fejlesztés rövid szöveges 

összefoglalása, max. 200 karakter

A fejlesztés előkészítettsége: 

tervek, költség-haszon 

elemzés, üzleti terv, stb, mely 

dokumentumok állnak 

rendelkezésre?

A fejlesztés becsült 

költsége (bruttó Ft)

A fejlesztés kapcsolódása 

korábbi már működő 

fejlesztésekhez

A közvetlenül érintett 

társadalmi csoport azonosítása 

és létszáma (a fejlesztés 

közvetlen haszonélvezői)

A projekt 

konzorciumi 

formában 

valósul meg?

TOP+ beavatkozási területek

Fenntartható város- Belvíz, 

csapadékvíz elvezetés

A városra és városrészekre hirtelen lezúduló 

csapadék következtében kialakuló villámárvizek 

elleni védelmi rendszerek kiépítése csapadékvíz 

elvezető és tározó rendszer kialakításával. A 

projekt szakaszolható, több ütemben is 

megvalósítható

Vízkár elhárítási védelmi terv 1 500 000 000

DDOP-5.1.5/B-2008-0010 - 

Marcali város belterületi 

csapadékvíz rendezése (keleti 

városrész kritikus szakaszok)

Város lakossága 11.380 fő nem

Települési, belterületi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, ennek keretében települési

zöldfelületek megújítása, bővítése, klímavédelemhez kapcsolódó zöldfejlesztések; Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések; Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, köztük fenntartható 

belterületi

csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése, ennek keretében vízkár elhárítási és

vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciójára, a csapadékvíz elvezető

rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója, a belterületet

veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései; Fenti infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 

környezettudatos szemléletmód

terjedését szolgáló helyi szemléletformáló akciók és képzések

Fenntartható város- Városközpont 

fejlesztése - zöldváros fejlesztés III. 

ütem

Marcali városközpont fejlesztését előre 

kidolgozott terv szerint ütemekben végezzük, 

2006-ban elkészült I. ütem NFT I. támogatással 

valósult meg, jelenleg a II. ütem megvalósítása 

zajlik. A III. ütem a városközponti akcióterület még 

nem rehabilitált részeit tartalmazza, a Rákóczi utca-

Múzeum köz-Posta köz-Európa park-Széchenyi 

utca által határolt tömbbelső teljes felújítását, 

valamint a Széchenyi-Dózsa lakótelep 

közterületeinek megújítást tervezzük.

Tanulmányterv, költségbecslés 850 000 000

Városközpont rehabilitáció 1. 

ütem - Barnamezős, Zöld 

városközpont kialakítása TOP-

2.1.2-16-SO1-2017-00003

Város lakossága 11.380 fő nem

Települések, városközpontok gazdasági funkciónak erősítése, újjáélesztése, pl.

kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálása;

Települési közterületek családbarát és környezettudatos, klímabarát megújítása a slow

city ~ lassú város” megközelítéssel összhangban;

Családok és fiatalok szabadidő hasznos eltöltését segítő rekreációs övezetek, városi

közösségi kertek, közösségi terek kialakítása;

Fenntartható közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása

Fenntartható város- Sportház 

kialakítása

A Sport utcai sporttelepen található üres öltöző -, 

kihasználatlan buszgarázs és jelenleg a 

küzdősportolók által használ, hajdani sport büfé 

épületeinek átépítésével, egy sportház kialakítása, 

melyben a küzdősport szakágak mellett, fallabda, 

és fitnesz sportok részére is helyet biztosítunk. A 

vároban jelenleg ezek nem elérhetők.

Tanulmányterv, tervezői 

költségbecslés
235 000 000

Zöld városközpont kialakítása 

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003

Érintett létszám (küzdősport, 

fitnesz) 250 fő
nem

Családok és fiatalok szabadidő hasznos eltöltését segítő rekreációs övezetek, városi

közösségi kertek, közösségi terek kialakítása;

Fenntartaható város- Belterületi 

utak fejlesztése

A városban 15 km belterületi út felújítását 

tervezzük.
Állapotfelmérések 762 000 000 Város lakossága 11.380 fő

Belterületi önkormányzati utak, főképp gyűjtőutak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti

utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, építése;

Kerékpározható útvonalak kialakítása, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,

kerékpárosbarát fejlesztések, környezetbarát közlekedési módok elterjesztése

településeken és települések között;

Gyalogos és helyi kisléptékű közösségi közlekedés támogatása

Fenntartható város- Régi piac 

épületének és területének 

újrahasznosítása hasznosítása 

(barnamezős terület)

Az évtizedek óta elhagyott, barnamezős, leromlott 

régi piac épület (felhagyott kereskedelmi, ipari 

épület) részletes állapotfelmérését követő 

újrahasznosítása

Nem releváns 150 000 000 Érintett lakosság 100 fő nem

Barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, az ehhez szükséges kármentesítéssel; Települések, 

városközpontok gazdasági funkciónak erősítése, újjáélesztése, pl.

kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálása; Közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációja, ill. 

(tovább)fejlesztése; Helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztése, pl. helyi sportcélú 

infrastruktúrafejlesztések, diáksport táborhelyszínek kialakítása, honvédelmi sportközpontok

fejlesztése, felsőoktatási sport alapinfrastruktúrájának kialakítása;

Fenntartható város- Fenntarttható 

városfejlesztés - smart city ESZA

A város egészére kiterjedő okosváros koncepció 

és terv, energiahatékonységi terv, 

közlekedésfejlesztési tervek kidolgozása, ezek 

népszerűsíítése, a hozzá kapcsolódó közösségi 

rendezvények, képzések megtartása.

Local Agenda 21, ITS, 

Akcióterületi tervek
200 000 000 Város lakossága 11.380 fő nem

Térségi hálózatba szervezett okos közösségi pontok kialakítása a kistelepülési

központokban a településen élők digitális felzárkózását elősegítve; Településüzemeltetést támogató valós idejű 

települési monitoring rendszerek,

okoshálózatok (pl. intelligens/okos elektromos hálózat) kialakítása; Okos megoldásokon alapuló 

közterületfejlesztések; Önkormányzatok felkészítését, az okos város/település fejlesztések átgondolt,

megalapozott, a helyi igényeknek megfelelő megvalósítása érdekében az okos város

termékek és fejlesztések minőségbiztosításának és kapcsolódó

projektmenedzsmentjének támogatása (Okos Város Piactér infokommunikációs

platform), valamint okos város/település/térség stratégia/fejlesztési program

kidolgozása;

3 697 000 000

Keleti iparterület bővítése
Keleti iparterület déli irányban történő bővítése 

20 ha területen.
Nem releváns 500 000 000

Marcali Keleti Iparterület 

fejlesztése TOP-1.1.1-15-SO1-

2016-00006

Betelepülő vállakozás 15 db nem

Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra, köztük

iparterületek, logisztikai központok fejlesztése, kiemelten szolgáltatás-fejlesztés;

 új üzleti infrastruktúra kialakítása; Barnamezős területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítása; 

iparterületek feltárásához és fejlesztéséhez kapcsolódó vonalas

infrastruktúrák fejlesztése;

Keleti iparterület bővítése II.

A város iparterületeibe ágyazva a fő közlekedési 

útvonal -Kossuth Lajos utca- mellett fekszik a 

közel 2,5 ha területű ingatlan, ahol ipari 

termelésre használt ingatlanok is találhatók. A 

terület az 1990 előtt végzett tevékenység miatt 

szennyezett, ezért kármentesítésre van szükség. A 

terület mérete, a területen elvégezhető 

beruházások megfelelnek a Kormány 1107/2021 

(III.10.) számú határozatában rögzítetteknek. Az 

ingatlanon inkubátorház, raktárak, illetve termelő 

üzemek is kialakíthatók.

Nem releváns 2 000 000 000

Marcali Keleti Iparterület 

fejlesztése TOP-1.1.1-15-SO1-

2016-00006

Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra, köztük

iparterületek,  inkubátorházak, innovációs

központok, logisztikai központok fejlesztése.Barnamezős területek ipari, gazdasági funkcióval történő 

hasznosítása;

Piaccsarnok fejlesztés - termelői 

piac kilakítása

A meglévő piaccsarnok további fejlesztése, külső 

és belsső korszerűsítésio munkák, elektromos 

hálózat korszerűsítése, mobil piaci elárusító 

helyek kialakítása

Felmérési tervek, koncepció 

tervek, költségbecslés
138 000 000

Város lakossága + vonzáskörzet 

15.000 fő
nem

Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása az agrár-vidékfejlesztési

támogatásokat kiegészítve; helyi piacszervezéshez, helyi termékelőállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi 

piacra jutását elősegítő

tevékenységekhez (ún. „post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek, pl. tárolás,

hűtés, válogatás, mosás, csomagolás) kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú

agrárlogisztikai infrastruktúra fejlesztése

Fenntartható város- Gizella utca 

megépítése

A tervezett Gizella utca köti össze a Gombavölgyi 

turisztikai területeet (itt található az épülő Marcali 

szálloda és a strandfürdő) a város észak-nyugati 

lakóövezetével, valamint a folyamatosan bővülő 

borúttal. Az új út 2 zsákutca megszűntetését teszi 

lehetővé ezáltal csökkentve forgalmukat.

Nem releváns 300 000 000 Érintett lakosság 1.000 fő nem
Települési gazdasági területek, üzleti infrastruktúra elérhetőségét biztosító utak, közlekedési szolgáltatások 

fejlesztése, kapcsolatok biztosítása.

Fenntartható város- Strand 

korszerűsítése, bővítése

A Városi Strand és Szabadidőközpont szolgáltatási 

színvonalának emelése, szolgáltatások bővítése, 

aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

Nem releváns 300 000 000

DDOP-2.1.1/D-2f-2009-0016 

medence, csúszda, KEOP-

4.10.0/N/14-2014-0277 

napelem

Város és kistérség lakossága, 

szezonális vendégkör, 

sportolók, 700 fő/nap

nem

Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti

örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése,Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések. Helyi turizmusfejlesztés terén 

integrált szemléletű turisztikai kínálat- és

szolgáltatásfejlesztés, amit erősíthet az aktív turisztikai potenciál

3 238 000 000

3.
1.2.2. - Szociális városrehabilitáció (infrastruktúrális 

fejlesztés)

Táncsics utcai szegregátum 

rehabilitáció

A Táncsics utca északi végén taálható szegregált 

területen leromlott bérházban és a gombai 

kiskastélyban élő családok lakhatási, élet- és 

szociális körülményeinek javítását célozza a 

projekt, A kiskastély helyreállításával a városrész 

visszakaphatja közösségi terét, a kötrülötte 

elterülő park helyreállításával, a gombai templom 

is méltő környezetbe kerül. A bérlakások 

felújításával, s kismértékű bővítésével, 

átalakításával kulturált lakhatási körülményeket 

kívánuknk teremteni a szegregátumban élőknak.

NFT II-ben készüítettünk egy 

komplett kidolgozott anyagot a 

projekt megvalósításra, az 

aktualizálását 2021 I. félévében 

elvégezzük.

500 000 000 Érintett lakosság 60 fő, 22 lakás igen

Érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak bővítése,

fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása,

valamint szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása és az ott

élők integrációja;

funkciók létrehozását, meglévők megerősítését;

4.
3.1.2. - Szociális városrehabilitáció (ESZA típusú 

elemek)

Táncsics utcai szegregátum 

rehabilitáció ESZA

Az előző ponthoz kapcsolódó ESZA típusú 

beavatkozások.

NFT II-ben készüítettünk egy 

komplett kidolgozott anyagot a 

projekt megvalósításra, az 

aktualizálását 2021 I. félévében 

elvégezzük.

150 000 000 Telepen élők, 60 fő igen

Alulról építkező társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek, amelyek

kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat A fejlesztések az

alapellátást nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg;

Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy

legyen a jelenléten alapuló szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű

népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.

Gyermekeink a jövőnk- Táncsics 

utcai óvoda korszerűsítése

Marcali város óvodáiban az elmúlt 10 évben egy 

kivétellel jelentős felújításokat, korszerűsítéseket 

hajtottunk végre. A Táncsics utcai óvoda maradt 

eddig ki a fejlesztésekből. Az épület esztétikai 

állapota indokolja a teljeskörű külső- és belső 

felújítást, gépészeti és villamos szakági felújítással 

kiegészítve. Az épület tartószerkezeti állapota 

kiváló, ez és kihasználtsága is indokolja a 

felújítását.

Felmérési tervek, fejlesztési 

koncepció, tervezői 

költségbecslés

80 000 000 3-6 éves gyermekek, 50 fő nem

Elavult óvodai infrastruktúra fejlesztése, indokolt esetben új férőhely kialakítása;

A gyermeki személyiség kibontakozását segítő pedagógiai/kisgyermeknevelői

tevékenységek megszervezéséhez, végrehajtásához szükséges tárgyi eszközök

fejlesztése, új eszközök beszerzésével.

Gyermekeink a jövőnk- Mikszáth 

utcai általános iskola, Gimnázium és 

Hétszínvirág iskola korszerűsítése

A fenntartóval (KLIK) közös pályázat keretében 

szeretnénk felújítani a városban található 

Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola, a Marcali 

Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Hétszínvirág 

Általános Iskola oktatási épületeit. 

Engedélyezési 

tervdokumentáció (Mikszáth 

iskola), felmérési tervek, 

költségbecslések

1 000 000 000
8-14, ill. 14-18 éves gyermekek 

750 fő
igen

Köznevelési intézmények, iskolák infrastrukturális fejlesztése, beleértve kapcsolódó, a

peadgógusi munka ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése;

1 080 000 000

6.
1.3.2. - Helyi közszolgáltatások fejlesztése 

(egészségügy, szociális alapszolgálatatások)

Tavasz utcai orvosi rendelő 

fejlesztése

A rendelő részleges belső felújítása, gépészeti és 

elektromos rendszereinek korszerűsítése, az 

épület tetőterében orvos szolgálati lakás 

kialakítása. 

Felmérési tervek, tervezői 

költségbecslés
84 500 000

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130 

akadálymentesítés

Ellátási körzetek lakosságszáma, 

4.100 fő
nem

Helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek

korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új létesítése;

ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;

telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás, udvarfelújítás; szolgálati lakás

felújítása, átalakítása, bővítése, új építése; gépjármű(vek) tárolására garázs/tároló

építése, felújítása; egészségfejlesztés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.

Egészségügyi alapellátások biztosításához szükséges eszközök beszerzése.

Karbonsemleges város- Strand- és 

távő fejlesztés

A városi strand termálkútjának hulladékhőjére 

alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer 

kialakítása a városi intézményekben, valamint a 

strand gépészeti terének megújuló energia 

felhasználására alkalmas átalakítása, fejlesztése.

Vezetői összefoglaló, 

Állapotfelmérések 

(épületenergetikai számítások)

850 000 000
Intézmények dolgozói, 

látogatói, ellátottak 1000 fő
nem

Többségi önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére és

energiamegtakarításra irányuló beruházásai, ennek részeként hőszigetelés és

nyílászárócsere, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése,

épületek világítási rendszereinek korszerűsítése (pl. intelligens világítási rendszerek

alkalmazása), okos hálózati és okos mérési rendszerek kialakítása, zöldinfrastruktúra

megoldásként zöldfal és zöldtető megvalósítása

Helyi hő- és hűtési igény, valamint villamostenergia-igény kielégítése, a

decentralizált – helyi adottsűgpoknak megfelelő – megújuló energiaforrás alapú,

egyéni és közösségi szintű, a saját vagy nem saját célú, az energiaközösségek

fogyasztásának kiváltását célzó energiatermelés és felhasználás ösztönzése,

elsősorban nap, biomassza, geotermális, hőszivattyú alapú rendszerek

alkalmazásával;

Geotermális energia hasznosításához kapcsolódó egyéb, az üvegházhatású gázok

kibocsátás csökkentését elősegítő tevékenységek, a keletkező kísérőgázok és metán

komplex energetikai és környezetvédelmi célú hasznosítása;

Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése, illetve az előző

időszakban elkészült Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjaira

(SEAP) épülő projektek, a programok megvalósítása energiahatékonysági

tevékenységeken, megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazásán, valamint

energetikai célú szemléletformálás tevékenységeken keresztül;

tevékenységek az energia- és klímatudatosság növelését, az energiahatékonysági

fejlesztések és a megújuló energia felhasználás arányának növelését, valamint a 

zöldinfrastruktúra fejlesztését elősegítő tevékenységek bemutatása érdekében

Karbonsemleges város- 

Sportcsarnok korszerűsítése

1992-ben épült a városi sportcsarnok, ezidő alatt 

több kisebb és egy jelentősebb felújításon esett 

át. A közel harminc év alatt olyan külső 

szerkezetek használódtak el, melyek cseréje, 

felújítása ebben a ciklusban halaszthatatlan. 

Többek között tetőhéjazat, homlokzati 

nyílászárók, szigetelések, gépészti rendszerek, 

elektromos rendszerek felújítását tervezzük.

Felmérési tervek, tervezői 

költségbecslések
386 000 000

Érintett létszám (utánpótlás 

sport) 300 fő
nem

Többségi önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére és

energiamegtakarításra irányuló beruházásai, ennek részeként hőszigetelés és

nyílászárócsere

Karbonsemleges város- Berzsenyi 

Dániel Városi Könyvtár energetikai 

korszerűsítése

A könyvtár homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

zárófödém hőszigetelése, külső határoló falak és 

lábazatok hőszigetelése, épület fűtés 

korszerűsítése, épület világítás korszerűsítése, 

napelemes rendszer telepítése épület 

Felmérési tervek, tervezői 

költségbecslés
186 500 000

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-

00076, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-

2019-00077 Modern oktatótér 

kialakítása, infrastrukturális 

állapotjavítás

Város lakossága 11.380 fő nem

Többségi önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére és

energiamegtakarításra irányuló beruházásai, ennek részeként hőszigetelés és

nyílászárócsere

1 422 500 000

8.

3.1.3. - Egyéb ESZA típusú fejlesztés 

(közösségfejlesztés, sport)

Közösség- és sport tevékenység 

fejlesztés

Óvodai tehetségműhelyek. Életmód-sportklubok 

kialakítása, sport és egészségtudatosság 

fejlesztése. Nagy tömegeket megmozgató zenés 

rendezvények.

Nem releváns 400 000 000 Város lakossága 11.380 fő nem

Közösségi szerepvállalást támogató szolgáltatások és programok szervezése,

lebonyolítása; Közösségi és kulturális terekben új szolgáltatások és programok szervezése,

lebonyolítása; ennek keretében települési pajtaszínház program fejlesztése; Közösség és egészségfejlesztést célzó 

gyermek, diák és lakossági sport és

testmozgás programok szervezése, lebonyolítása;

Helyi Esélyegyenlőségi Programok céljainak elérését segítő programok szervezése,

lebonyolítása; Egészségfejlesztési programok szervezése, lebonyolítása;

Szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítása;

1.

2.

5.

7.

1.1.1. - Helyi gazdaságfejlesztés 

1.3.1. - Humán infrastruktúra fejlesztése (bölcsőde, 

óvoda, köznevelés)

2.1.1. - Helyi önkormányzati energiahatékonyság

1.2.1. - Élhető települések 


