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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. április 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2016. április 20-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

kérelmező Papp Krisztián 8700 Marcali, Fenyősor 17. szám alatti lakos vételi szándékát támogatja, a 

Marcali - zártkert 4768/2 hrsz., rét és út megnevezésű, 7491 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú, 

önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában vevőül kijelöli, és részére 60Ft/m2 áron azaz 

449.460,- Ft áron értékesíti.  

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az adás-vételi szerződés elkészültét követően hirdetményi 

úton közzé kell tenni. 

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.  

A bizottság kéri a polgármestert hogy az érdekelteket tájékoztassa.  
 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2016. április 20-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

kérelmező Bájhóber János 8700 Marcali, Horvátkúti u. 26. szám alatti lakos vételi szándékát 

támogatja, a Marcali - 3757 hrsz., kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, 4632 m2 területű, 1/1 

tulajdoni hányadú, önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítésre kijelöli.  

A bizottság feltétele, hogy a kérelmező készíttessen – saját költségén - értékbecslést az ingatlan piaci 

forgalmi értékének megállapítására, melyet követően vevőkijelölésre a bizottság elé kell ismételten 

terjeszteni.  
 

A bizottság kéri a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa.  

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2016. április 20-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése Marcali Város 



  
 

Önkormányzata részére 2016.” tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a 

Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva 

– az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 53. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - 

az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

Az eljárás eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.  

 

A Bizottság felkéri Bödőné dr. Molnár Irén jegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az összegezés 

elkészítéséről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 

Határidő: jegyző 

 

2016. április 20-i zárt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a „Villamos 

energia beszerzése intézményi profilos fogyasztási helyekre 2016.” tárgyban indítandó közbeszerzési 

eljárásról szóló napirendet megtárgyalta.  

A Bizottság – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva – a  

„Villamos energia beszerzése intézményi profilos fogyasztási helyekre 2016.” tárgyú  közbeszerzési 

eljárás eljárást megindító felhívását az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 

A Bizottság felkéri Bereczk Balázs alpolgármestert, hogy intézkedjen az eljárást megindító felhívás 

határidőben történő megküldéséről az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére. 

Felelős: Bereczk Balázs alpolgármester 

Határidő: 2016. április 25. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére! 

 

 

 

Marcali, 2016. április 21. 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


