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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 Marcali Táncsics utcai Gombácska Óvoda korszerűsítése, bővítése - 

TOP_Plusz-3.3.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzatának lehetősége van a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz keretében meghirdetett TOP_Plusz-3.3.1-21-SO1 Gyermeknevelést támogató 

humán infrastruktúra fejlesztése elnevezésű kiírásra pályázatot benyújtani.  

A projekt célja az óvodai ellátás területi különbségeinek csökkentése a Marcali Táncsics 

utcai „Gombácska” óvoda infrastrukturális fejlesztése révén az esélyegyenlőség elvét 

szem előtt tartva. Ennek érdekében az óvodai szolgáltatások minőségi fejlesztését tervezzük 

a meglévő férőhelyek fejlesztésével. 

Terveink szerint ebből a pályázati forrásból megvalósulhat a Gombácska óvoda épületének 

bővítése, energetikai felújítása, fűtés- és világításkorszerűsítés, a parkolók felújítása, 

akadálymentesítés és egy digitális okosjáték beszerzése, mely az óvodások fejlesztésben nyújt 

segítséget.  

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel többek között 

megújuló energiaforrások kialakítása, a tálalókonyha infrastruktúra fejlesztése, parkoló-

férőhely fejlesztés, kamera- és riasztórendszer kialakítása és kerékpártámaszok kiépítése. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 300 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db.  

A projekt tervezett elszámolható összköltsége: 124.867.530 Ft. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási konstrukcióban igényelt 

támogatás összege 99.894.024 Ft, mely 80%-os támogatási aránynak felel meg. 

Önerő: az Önkormányzat a projekt elszámolható összköltségének 20%-át vállalja a 

támogatást igénylő elszámolható hozzájárulásaként, mely 24.973.506 Ft-nak felel meg. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat benyújtására az 1. benyújtási szakaszban 2022. január 14-ig van lehetőség.  
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Határozati javaslat 

 

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

TOP_Plusz-3.3.1-21-SO1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

elnevezésű kiírásra a pályázat benyújtását jóváhagyja.  

Igényelt támogatás összege: 99.894.024 Ft. 

Önerő összege: 24.973.506 Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2022. január 7. 

  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


