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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. szeptember 10. ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 
 
2015. július 14-i nyílt ülésen: 
1.) 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „Marcali Önkormányzat rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése – ÁROP-
1.A.3-2014” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban – az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának 54. pontja,  a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény (Kbt.) 73. §-a, valamint 
az eljáró bírálóbizottság döntése alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 

MARCALI ÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE – ÁROP-
1.A.3-2014 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS 
KÖZPONT (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 9.996.828,-FT 
 

A Bizottság felkéri Bereczk Balázs alpolgármestert, hogy a Kbt. 77. § (2) bekezdésében 
meghatározott írásbeli összegezés elkészítéséről és az ajánlattevők részére történő megküldéséről 
haladéktalanul intézkedjen, a jogszabály által előírt határidőig. 
A Bizottság felkéri továbbá Bereczk Balázs alpolgármestert, hogy az összegezés megküldését 
követően gondoskodjon a megkötendő szerződés előkészítéséről, illetőleg a Kbt. 30. § (2) bekezdése 
szerint az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéről a Közbeszerzési Értesítőben, 
valamint a megkötött szerződés közzétételéről az Önkormányzat honlapján. 
A nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében szerződést köt az 
előre meghatározott tervezett időpontban. 
 
Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
2.) 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2015. 
évi Önkormányzati költségvetés terhére megvalósítandó, „Marcali, Széchenyi u. (Baglas sarok) DK-i 
oldalának járda felújítása" elnevezésű munkálatra meghirdetett, szerződés odaítélése iránt 
eredményességet hirdet. 
A pályázat nyertese a KÖZÚT KFT. (MARCALI) – nettó 617.220.-Ft (bruttó 783.869.-Ft) összeggel. 



  
 
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2015. július 22-i nyílt ülésen: 
A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 
Bizei településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Bizei városrész rendelkezésére álló 
költségvetési forrásból 80.000,- Ft felhasználását a Marcali-Bizei ifjúsági ház és színpad felújítására, 
és a hirdető tábla helyreállítására jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 
 
2015. július 31-i zárt ülésen: 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a „Marcali 
Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról szóló napirendet megtárgyalta.  
A Bizottság – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva – a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. 
A Bizottság felkéri Bereczk Balázs, alpolgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen az ajánlattételi 
felhívásnak a felhívandó ajánlattevők részére történő megküldése iránt. 

Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
2015. augusztus 18-i nyílt ülésen: 
1.) 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium részére takarítási szolgáltatás beszerzése 
2015” tárgyban indított pályázati eljárásban – az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának, valamint 
a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt 
állapítja meg: 
 

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium részére takarítási szolgáltatás beszerzése 2015 
NYERTES AJÁNLATTEVŐ: CLEAN KATE TISZTÍTÁSTECHNIKAI KFT. 

(NAGYKANIZSA) 
Ellenszolgáltatás havi összege 
(bruttó): 

490.220,- FT 

 
 
A nyertes cég esetleges visszalépése esetére kijelölt munkacsoport a második legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtott céget nem állapít meg a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel. 
A Bizottság felkéri Kissné dr. Csoszó Nikolett jogi ügyintézőt, hogy haladéktalanul tájékoztassa a 
döntésről a pályázaton résztvevő vállalkozókat. 
A Bizottság felkéri továbbá Kissné dr. Csoszó Nikolett jogi ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megkötendő szerződés előkészítéséről. 
A nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat szerződést köt az előre meghatározott tervezett időpontban. 
 

Felelős: dr. Sütő László 
Határidő: értelemszerűen 
 

 



  
 
2.) 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „Marcali Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 54. 
pontja,  a közbeszerzésekről szóló 2011. év CVIII. törvény (Kbt.) 73. §-a, valamint az eljáró 
bírálóbizottság döntése alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 
 

Marcali Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 
NYERTES AJÁNLATTEVŐ: Enerin EPC Kft. 
Ellenszolgáltatás összege (nettó): 109.642.371 
 

 
 
A Bizottság felkéri Bereczk Balázs alpolgármestert, hogy a Kbt. 77. § (2) bekezdésében 
meghatározott írásbeli összegezés elkészítése iránt haladéktalanul intézkedjen és a jelen döntés 
tartalma szerint összeállított összegezést küldje meg az ajánlattevők részére legkésőbb a jogszabály 
által előírt határidőig. 
A Bizottság felkéri továbbá Bereczk Balázs alpolgármestert, hogy az összegezés megküldését 
követően gondoskodjon a megkötendő szerződés előkészítéséről, illetőleg a Kbt. 30. § (2) bekezdése 
szerint az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéről a Közbeszerzési Értesítőben, 
valamint a megkötött szerződés közzétételéről az Önkormányzat honlapján. 
A nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében szerződést köt az 
előre meghatározott tervezett időpontban. 
 
Felelős( összegezés összeállításáért stb.): Bereczk Balázs alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
3.) 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „Marcali Város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez és üzemeltetéséhez 
szükséges közbeszerzési dokumentáció elkészítése” tárgyban indított pályázati eljárásban – az 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – 
nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 
 

Marcali Város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges közbeszerzési 
dokumentáció elkészítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MJ KANIZSA CONSULTING KFT. (NAGYKANIZSA) 
Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 2.349.500,- FT 
 

 
A nyertes cég esetleges visszalépése esetére kijelölt munkacsoport a második legkedvezőbb ajáblatot 
benyújtott céget nem állapít meg a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel. 
A Bizottság felkéri Kissné dr. Csoszó Nikolett jogi ügyintézőt, hogy haladéktalanul téjékoztassa a 
döntésről a pályázaton résztvevő vállalkozókat. 
A Bizottság felkéri továbbá Kissné dr. Csoszó Nikolett jogi ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megkötendő szerződés előkészítéséről. 
A nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat szerződést köt az előre meghatározott tervezett időpontban. 
 
Felelős: dr. Sütő László 
Határidő: értelemszerűen 
 
 



  
 
2015. szeptember 1-i nyílt ülésen: 
A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 
Horvátkúti településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Horvátkúti városrész rendelkezésére 
álló költségvetési forrásból 70.000,- Ft felhasználását a római katolikus templom kórus (karzat) külső 
feljáró ajtajának elkészítését jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére! 
 
 
 
Marcali, 2015. szeptember 4. 
 
 
                                                                                           Hosszú András sk. 
                                                                                           bizottság elnöke 
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