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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. december 16-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2021. október 21. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Művelődési 

Ház tető- és homlokzat felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

(EKR000965192021) 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 eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

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

intézkedjen az összegezés megküldéséről. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

    Az eljárás 2021. augusztus 9-én indult meg. Az ajánlati felhívásban ajánlatkérő jelezte, hogy az 

eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján, mivel Ajánlatkérő a 

megkötendő szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetét pályázati forrásból kívánta biztosítani 

(TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003). Ennek érdekében támogatási-szerződés módosítására irányuló 

igényt (ráemelési kérelmet) kívánt benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban továbbá felhívta 

az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatási-szerződés módosítására irányuló igény 

(ráemelési kérelem) el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 

olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Tekintettel 

arra, hogy a ráemelési kérelemmel Ajánlatkérő nem tudja biztosítani a fedezetet, így a 

bírálóbizottság javasolja az eljárást eredménytelennek nyilvánítani.  

 

 

 



  

 

2021. november 18. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„EFOP-3.9.2-16-2017-00014, Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – Észak-

Somogyban pályázathoz kapcsolódó konferencia megszervezése” tárgyban indított pályázati 

eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00014, Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 

Észak-Somogyban pályázathoz kapcsolódó konferencia megszervezése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MARCALI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLET (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

3.647.078.- FT 

 

 

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

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtót nem állapított meg a rendelkezésre álló keretre való 

tekintettel. 

 

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 továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„TOP-1.4.1-19 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés a Marcali Bölcsőde részére” tárgyban 

indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint 

a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

TOP-1.4.1-19 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés a Marcali Bölcsőde részére 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: FAIR PLAY TRADE KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 11.287.890,- FT 

 

 

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

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való 

tekintettel nem hirdetett. 

 

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. 

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a „TISZTÍTSUK MEG AZ 



  

 

ORSZÁGOT!” Projekt 2021. évi I. ütem Marcali közigazgatási területén illegális hulladékok 

összegyűjtése, hulladéklerakóba történő elszállítása és ártalmatlanítása tárgyban indított pályázati 

eljárásában – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján – az alábbi eredményt állapította meg: 

 

„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!” Projekt 2021. évi I. ütem Marcali közigazgatási területén 

illegális hulladékok összegyűjtésére, hulladéklerakóba történő elszállítására és ártalmatlanítására 

vonatkozó szerződés odaítélése 

Nyertes árajánlatot adó: MTKSZ MARCALI ÉS TÉRSÉGE KÖZSZOLGÁLTATÓ 

NONPROFIT KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

7 723 886.- FT. 

 

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

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való 

tekintettel nem hirdetett. 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban.  

 

A Bizottság felkérte továbbá Horváth Rita városüzemeltetési és főépítészi irodavezetőt, hogy a 

jelen határozatba foglalt döntésről tájékoztassa az ajánlatot tevőket, és rövid úton intézkedjen a 

szerződés megkötésének előkészítéséről a nyertes ajánlatot tevővel.  

 

 

 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza József sk. 

                                                                                                      bizottság elnöke 


