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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. április 19. ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2018. március 14. soron kívüli nyílt ülésen: 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Marcali, Móra u. ivó- és csapdékvíz-hálózat 
rekonstrukció” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságnak az előterjesztésben 

foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadta – az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának 53. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést 

hozta: 

 

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a KÖZÚT Építőipari és Szolgáltató Kft. (8700 Marcali, 

Rákóczi u. 15.). 

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

elkészítéséről és megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2. 

Marcali Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

kérelmező Ágoston Zoltán 8700 Marcali, Ősz u. 28. szám alatti lakos vételi szándékát támogatta, a  

- Marcali - zártkert 5031/3 hrsz.-ú, gyümölcsös és gazdasági épület, szántó megnevezésű, 1 ha 

6131 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában 

vevőül kijelölte és részére 1.613.100 Ft áron értékesít.  

- Marcali – zártkert 5056 hrsz.-ú szántó megnevezésű 2730 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni 

hányadú önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában vevőül kijelölte és részére 273.000 

Ft áron értékesít.  

- Marcali – zártkert 4536 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2910 m2 alapterületű ingatlant 1/1 

tulajdoni hányadú önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában vevőül kijelöltei és 

részére 1.291.000 Ft áron értékesít.  

 

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 kérte a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Az ajánlati kötöttség az ajánlatot 

tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 30 nap. 

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú projekt 

keretében a GYÉK (Gyermekélelmezési Központ) épületgépészeti felújítási munkáinak épületgépészeti 

tenderterv (kiviteli terv) dokumentáció elkészítése” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali 

Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye 

alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú projekt 
keretében a GYÉK (Gyermekélelmezési Központ) épületgépészeti felújítási munkáinak 

épületgépészeti tenderterv (kiviteli terv) dokumentáció elkészítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: HLK SYSTEME HUNGÁRIA KFT. (PAKOD) 

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 1.600.000,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport véleménye alapján a 

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget állapította meg: 

 

Buzás László e.v. (Budapest) – 1.690.000,- FT (NETTÓ). 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

A Bizottság felkérte továbbá Gerencsér Árpád ügyintézőt, hogy gondoskodjon a megkötendő 

szerződés előkészítéséről. 

 

2018. április 12. soron következő nyílt ülésen: 

1.  

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 6. 

számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési 

forrásból Gombán a Bem utca 51., 57. és 65. szám előtt (Dezső utca és Zrínyi utca között) a 

közvilágítással el nem látott villanyoszlopokra lámpatest felhelyezéséhez, 180.000 Ft felhasználását 

jóváhagyta. 

 

 

 

 

Marcali, 2018. április 16. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


