
 
 

 

 

 
Ügyiratszám: 478/2022 15. számú előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 12-i ülésére 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022" pályázati felhívás keretében benyújtandó Marcali 
Gólya utca útfelújítása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím 
3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 
vonatkozásában, a továbbiakban együtt: 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, 

összhangban 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.), 
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: E-ügyintézési tv.), 
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 

A pályázati felhívás keretében, lehetőségünk nyílik a Gólya utca útburkolat felújítására, 65% támogatás intenzitású 
hazai forrásos megpályázására, az alábbi részletezés szerint: 

A fejlesztés bruttó tervezett költsége: 29 979 430,- 
Pályázati támogatás (65%): 19 486 629,- 
Önkormányzati saját forrás (35%): 10 492 801,- 

A fejlesztés tervezett megvalósítási és finanszírozási ütemezése: 
A tervezett kivitelezési munka nem engedély köteles tevékenység, a felújítás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az építési tevékenység kivitelezőjének 
kiválasztásához. A pályázat benyújtásakor a tervezett beruházás nem kezdődött meg. 
A kezdés tervezett időpontja: 2022. augusztus 01. 
A befejezés tervezett időpontja: 2022. október 31. 
Az átadás várható időpontja: 2022. november hó. 
A beszámoló elkészítésének és megküldésének tervezett időpontja: 2022. december hó. 

  

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Pf: 5. 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása - 2022" pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be Marcali, Gólya utca (8700 Marcali, 
815/10. hrsz.) útfelújítására. 

A fejlesztendő ingatlan adatai: Megnevezése: Belterületi szilárdburkolatú út 
 Címe: 8700 Marcali, Gólya utca, 815/10 hrsz. 
 Tulajdonos: 1/1 Marcali Város Önkormányzata 

A fejlesztés tervezett bruttó bekerülési költsége 29 979 430,- Ft (azaz huszonkilencmillió kilencszázhetvenkilencezer 
négyszázharminc forint), mely megvalósításához 19 486 629,- Ft (azaz tizenkilencmillió négyszáznyolcvanhatezer 
hatszázhuszonkilenc forint) összegű támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 10  429 801,- Ft (azaz tízmillió 
négyszázhuszonkilencezer nyolcszázegy forint) összegű saját forrást, a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által elfogadott 11/2013 (VI.28.) 

számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési tervéhez). 

A fejlesztés tervezett megvalósítási és finanszírozási ütemezése: 
A tervezett kivitelezési munka nem engedély köteles tevékenység, közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges 
az építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztásához. A pályázat benyújtásakor a tervezett beruházás nem 
kezdődött meg. 
A kezdés tervezett időpontja: 2022. augusztus 01. 
A befejezés tervezett időpontja: 2022. október 31. 
Az átadás várható időpontja: 2022. november hó. 

A beszámoló elkészítésének és megküldésének tervezett időpontja: 2022. december hó. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati támogatással megvalósult 
beruházás, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja, azt legalább 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

Felelős:  Dr. Sütő László 

 polgármester 

Határidő: 2022.02.04. 

Marcali, 2022. január 10. 

 Dr. Sütő László sk. 

     polgármester 


