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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. június 15-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 2022. május 17-i soron következő nyilvános ülésén átruházott 

hatáskörben a következő bizottsági határozatokat fogadta el: 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága  

68/2022. (V.17.) számú bizottsági határozata  
a „Marcali, Szilvás utca útburkolat felújítása a Berzsenyi utca és az Arad utca között” 

 tárgyában kiírt pályázat tekintetében az eljárás eredményének döntéséről 
 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali, Szilvás utca útburkolat felújítása 

a Berzsenyi utca és az Arad utca között tárgyában indított kisbeszerzési eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján 

–az alábbi eredményt állapítja meg: 

 

Marcali, Szilvás utca útburkolat felújítása a Berzsenyi utca és az Arad utca között 

Nyertes ajánlattevő: ÚTMESTER-HANO KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

10.278.364.- 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 

hirdet. 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban.  

 

A Bizottság felkéri továbbá a jegyzőt, hogy gondoskodjon az eredmény közléséről és a szerződés 

megkötéséről. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 



  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága  

70/2022. (V.17.) számú bizottsági határozata  
a Marcali Szennyvíztisztító telepen 6 db FLYGT-NP-3085.160-461-MT típusú szivattyú 
beszerzése tárgyában kiírt pályázat tekintetében az eljárás eredményének döntéséről 

 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Szennyvíztisztító telepen 6 db 

FLYGT-NP-3085.160-461-MT típusú szivattyú beszerzése tárgyában indított pályázati eljárásban – 

Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport 

szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapítja meg: 

 

Marcali Szennyvíztisztító telepen 6 db FLYGT-NP-3085.160-461-MT típusú szivattyú beszerzése 

Nyertes árajánlatot adó: XYLEM WATER SOLUTIONS MAGYARORSZÁG KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

5.553.402.- 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 

hirdet. 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban.  

 

A Bizottság felkéri az ügyintézőt, hogy gondoskodjon az eredmény közléséről és a szerződés 

megkötéséről 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza József sk. 

                                                                                                      bizottság elnöke 


