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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11.,  

Telefon: 85/501-000 

E-mail: polghiv@marcali.hu 

 

Ügyiratszám: 1734-13/2022              7. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

2022. július 13-i soron kívüli nyilvános ülésére  

a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosító számú, „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése” 

című projekt keretében benyújtott ráemelési kérelem visszavonásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata 2017.11.09-én kötött támogatási szerződést a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 

azonosító számú, „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése” című projekt megvalósítására. A fejlesztés 

során a beruházási területen út, víz- és szennyvízhálózat, valamint a közvilágítást biztosító 

elektromos hálózat került kiépítésre, illetve a területen átmenő- a környező településeket 

villamosenergiával ellátó- légkábel földkábelre történő kiváltása történt meg.  

 

Az alapinfrastruktúra kiépítését követően a megítélt támogatási összegből 100.089.574 Ft 

maradvány keletkezett, melyet egy 1000 nm alapterületű csarnok építésére használt volna fel az 

Önkormányzat. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a csarnok kivitelezésére feltételes 

közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek során a legkedvezőbb árajánlat összege 

nettó 198.864.530 Ft volt. A legkedvezőbb árajánlat és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 

különbségére az Önkormányzat 2021. július 7-én ráemelési kérelmet nyújtott be az Irányító 

Hatósághoz.  

 

Az Irányító Hatóság a mai napig nem hozta meg támogatói döntését. Figyelembe véve az építőipari 

árak emelkedését, ma már a ráemelési kérelem pozitív elbírálása esetén sem lenne elegendő a 

rendelkezésre álló forrás a csarnok kivitelezésére. 

 

A Magyar Államkincstárral lefolytatott egyeztetést követően a pályázati támogatás meglévő 100 

millió Ft-os összegét egyéb, a Keleti Iparterület szolgáltatásait fejlesztő beruházásra akkor lehet 

felhasználni, ha az Önkormányzat a ráemelési kérelmét visszavonja.  

 

Kérem, hogy az előterjesztést a Képviselő- testület tárgyalja meg és javaslom, hogy a ráemelési 

kérelmünket a fentiek alapján vonjuk vissza. 

 

 

Határozati Javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosító 

számú, „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése” című projekt keretében benyújtott ráemelési kérelem 

visszavonásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza 
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A Képviselő testület a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosító számú, „Marcali Keleti 

Iparterület fejlesztése” című projekt keretében a Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részére, 2021. július 7-én 

benyújtott ráemelési kérelmét visszavonja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 

ráemelési kérelem visszavonásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2022. július 19. 

 

 

Marcali, 2022. július 13. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


