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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2022. január 12-i ülésére 

a Városközpont megújítása III. ütem –  

TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzatának lehetősége van a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz keretében meghirdetett TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1 Élhető települések 

elnevezésű kiírásra pályázatot benyújtani.  

A projekt célja többek között a fenntartható, élhető települési környezet kialakítása, a 

közterületek környezettudatos megújítása, a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek 

javítása, a települési zöld infrastruktúra fejlesztése és a fenntartható közlekedés feltételeinek 

megteremtése és erősítése. 

Terveink szerint ebből a pályázati forrásból folytatódhat a Városközpont megújítása, melynek 

keretében az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani: 

- Települési kék infrastruktúra fejlesztése, a kátyú árok Szigetvári és Kaposvári utca 

közötti szakaszának felújítása, a területen vízmegtartó képességének javítása, a 

csapadékvizek hasznosítása, esőkert kialakítással. 

- Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, a Dózsa – Széchenyi – Szigetvári utcák által 

határolt zöldfelület megújítása, többszintes növényzettel beültetett zöldterület 

kialakítása. 

- Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztések, a Művelődési ház 

homlokaztának és tetőfelületeinek felújítása, a volt sportbüfé és buszgarázs helyén 

sportház kialakítása. 

- Közösségi célú tevékenységek keretében a Rákóczi 6-10 mögötti tömbbelső közterület 

megújítása, zöldterületek felújítása, utak, parkolók kialakítása, a forgalom 

átszervezése. 

mailto:polghiv@marcaliph.hu


- Fenntartható közlekedésfejlesztés, a Marcali – Boronka és a Mesztegnyő – Marcali -

Balaton kerékpárút összekapcsolása, a Danontól a Bernáth Galéria kerékpárút 

csatlakozásáig. A projekt keretében a Park sétány térkőburkolását, és a kapcsolódó 

szakaszok felújítását, felfestését tervezzük. 

- Közösségi közlekedésfejlesztés keretében az új sportház melletti, Sport utcában 

található buszmegállóban akadálymentes buszöblöt kialakítása. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 7.500 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-150 db.  

A projekt tervezett elszámolható összköltsége: 850.000.000,-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 az 1. benyújtási szakaszban 2022. január 14-ig van lehetőség.  

 

 

Határozati javaslat 

 

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

TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1 Élhető települések elnevezésű kiírásra a pályázat benyújtását 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2022. január 10. 

  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


