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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. február 21.-ei ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2018. december 20. soron kívüli nyílt ülésen: 

1. 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 7. számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 25.000 Ft felhasználását a boronkai játszótér és 

környékének fejlesztésére jóváhagyta  

 

2019. január 11. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázathoz kapcsolódó képzéshez szükséges informatikai eszközök 

beszerzése” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az 

alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázathoz kapcsolódó képzéshez szükséges 

informatikai eszközök beszerzése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: DÉGHY BT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 8.694.000,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget is kihirdetett a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való 

hivatkozással. A Bizottság a kijelölt munkacsoport véleménye alapján a második legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtott cégnek állapította meg: 

 

Somogy Informatika Kft. (Kaposvár) 

Ajánlati ár: bruttó 8.715.000.- Ft 



  
 

 

A nyertes ajánlattevővel, kiesése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel Marcali Város 

Önkormányzata köt szerződést. 

 

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

szerződés előkészítéséről.  

 

2. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázathoz kapcsolódó irodabútorzat beszerzése” tárgyban indított 

pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

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

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázathoz kapcsolódó irodabútorzat beszerzése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: GAÁL ÉS TÁRSA KFT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 4.089.000,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget is megjelölt a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való 

hivatkozással; 

 

Ősz Sándor e.v. (Marcali) 

ellenszolgáltatás összege: bruttó 4.298.950.- Ft 

 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

szerződési feltételekkel. 

 

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

szerződés előkészítéséről.  

 

 

2019. február 13. soron következő nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Bernáth Galéria külső felújítási munkálatai” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján 

–az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Bernáth Galéria külső felújítási munkálatai 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: KÁÉPP KFT. (POGÁNYSZENTPÉTER) 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 
24.967.472,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot beadót nem állapított meg a rendelkezésre álló keretre való hivatkozással. 



  
 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

 

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

és a szerződés megkötéséről. 

 

 

2. 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 2019.12.20. 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. 

 

3. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „GYÉK VI. Marcali – konyhatechnológia” 

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 Pápai Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8700 

Marcali, Kert u. 6.). 

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára: nettó 47.000.000 HUF 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

 

 

 

Marcali, 2019. február 14. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                             bizottság elnöke 


