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ELŐTERJESZTÉS 

 

A képviselő-testület a 2022. december 15-i ülésére  

a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati támogatásról a gombai Forgách kastély 

parkjának felújítása érdekében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Balaton Fejlesztési Tanács pályázati felhívást tett közzé a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 

lévő önkormányzatok számára olyan településfejlesztési beruházások támogatására, melyek célja a 

klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek, 

zöldfelületi fejlesztések megvalósítása. A Fejlesztési Tanács által meghatározott egyik támogatható 

tevékenység a közparkok területén megvalósuló zöldfelület rekonstrukció, a közösségi célú park 

rehabilitáció. A kiírás 80%-os támogatást biztosít a beruházás megvalósítására.   

 

A támogatással a gombai Forgách kastély parkjában kerülne sor olyan közösségi tér kialakítására, 

mely hozzájárul a klímaváltozás hatásainak lokális csökkentéséhez, a klímaváltozás által okozott 

hatások felismeréséhez. A beruházással a park közösségi találkozási pont szerepét szeretnénk 

erősíteni vízáteresztő anyagból készült sétautak kialakításával, padok kihelyezésével, illetve a híd 

felújításával. A park a felújítását követően a városrészben élők számára szervezett rendezvények 

helyszínéül szolgálhat, illetve az ülőhelyek elhelyezésével pihenési lehetőséget nyújt a parkon 

keresztül közlekedőknek. A fejlesztés lehetőséget biztosít a szervezett programok számának 

növelésére, a közösségi élet kiterjesztésére. A projekt célja a zöldfelületek használatának 

ösztönzése, rekreációs lehetőségének kihasználásának ösztönzése. A projekt teljes becsült 

összköltsége bruttó 15.000.000 Ft.  

 

A beruházás megvalósításához szükséges 20%-os önrész- 3.000.000 Ft- rendelkezésre állásáról a 

Képviselő-testület határozata szükséges. A pályázati folyamatot, illetve az építőipari kapacitásokat 

figyelembe véve a beruházás megvalósítására 2023. évben kerülne sor, így a saját erő rendelkezésre 

állását a város 2023. évi költségvetésében kell biztosítani. 

 

 

Határozati Javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt 

pályázati támogatásról a gombai Forgách kastély parkjának felújítása érdekében szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a Balaton Fejlesztési Tanács által településfejlesztési beruházások 

támogatására kiírt pályázati felhívás „A” célterületére vonatkozó Marcali Város Önkormányzata 
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által benyújtandó „Gombai Forgách kastély parkjának rekonstrukciója” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerőt 3.000.000 Ft értékben Marcali Város Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


