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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. szeptember 20-ai ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2018. június 20. soron következő nyílt ülésen: 

1. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2018. évi II. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

 

2018. július 4. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Tervezési szerződés a „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése" tárgyú TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására” tárgyban indított pályázati 

eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

Tervezési szerződés a „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése" tárgyú TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: HIDROCONSTRUCT KFT. (BALATONFÜRED) 

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 14.750.000,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport javaslatára a második 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

Zilahi Péter e.v. (Pécs) – 14.870.000,- 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.  

 

2.  

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „GYÉK III. Marcali – homlokzati hőszigetelés 2.” 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli 

szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában 

meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a KÁÉPP Építőipari Kft. (8728 Pogányszentpéter, 

Bajcsy-Zs. u. 84/A.) 

 

A Bizottság felkérte Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2018. július 16. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 7. 

számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta és a rendelkezésére álló költségvetési 

forrásból, 200.000 Ft felhasználását a boronkai temető egy részének térkövezéséhez szükséges egyéb 

anyagok megszerzéséhez (2-4 cm vastagságú térkő szintezéséhez szükséges ágyazat, valamint folyami 

homok a térkő hézagkitöltésére) jóváhagyta. 

 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti 581/2/A/65 hrsz.-ú garázs megnevezésű, 1/1 önkormányzati 

tulajdonú, 18 m2 alapterületű ingatlan értékesítésének szándékával egyetértett és Herceg László 8700 

Marcali, Noszlopy u. 155. szám alatti lakost vevőül kijelölte.  

 

A garázs vételára 2.000.000 Ft, melyet legkésőbb 2018.12.20. napjáig kell megfizetni.  

Az adás-vételi eljárás költsége és a földhivatali átvezetés költsége a vevőt terheli. 

 

A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa.  

 

Az ajánlati kötöttség az ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 90 nap. 

 

2018. augusztus 1. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által „Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének földszinti akadálymentesítése” tárgyban indított pályázati eljárásban – 

Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport 

szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

A pályázati felhívásban közölt felhatalmazás alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keret hiányában 

eredménytelennek nyilvánította az eljárást. A kalkulált költségkeret bruttó 19,6 millió Ft, a megajánlott 

vállalkozói ár bruttó 23.797.360.- Ft. 

 

A Bizottság felkérte továbbá Gerencsér Árpád ügyintézőt, hogy gondoskodjon az eredmény közléséről.  

 

 

 



  
 

2018. szeptember 12. soron következő nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a közvilágítási hálózat 2019. évi karbantartása 

tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 47. pontjában meghatározott 

jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a Project Light Hungary Kft. (1125 Budapest, Szarvas 

Gábor út 20-22.), mivel ajánlata érvényes és az általa megajánlott bruttó ár a legkedvezőbb mértékű az 

érvényes ajánlatok közül.   

 

A Bizottság felkérte dr. Sütő László polgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen a pályázat 

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Marcali, Bizei utcában (0599/10 hrsz) gépkocsibejáró és parkoló létesítése” tárgyban indított 
pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

MARCALI, BIZEI UTCÁBAN (0599/10 HRSZ) GÉPKOCSIBEJÁRÓ ÉS PARKOLÓ LÉTESÍTÉSE 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: TUBI-HANI KFT. (Budapest) 
Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 8.770.249,- FT 

 

 

 

A Bizottság felhatalmazta dr. Sütő László polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést 

kössön a kivitelezésre. 

 

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

szerződés előkészítéséről.  

 

 

 

Marcali, 2018. szeptember 13. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                             bizottság elnöke 


