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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23-i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben a következő bizottsági határozatokat fogadta 

el a  

 

2022. december 12-i soron következő nyilvános ülésen: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

147/2022. (XII.12.) számú bizottsági határozata 

a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. része 

eredményének megállapításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút építése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (EKR000205652022) a Bírálóbizottságnak az 

előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – a közbeszerzési 

szabályzatban biztosított jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

Az eljárás 3. része (Marcali szakasz) eredményes, a nyertes a STRABAG Általános Építő Kft. 

(1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.). 

 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 72.339.061 HUF 

2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-KÉ) alkalmasságon felüli 

szakmai többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 maximum 36 hónap): 38 hónap 

(ebből a maximális pontszámot érő 36 hónap került értékelésre) 

3. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva minimum 0 maximum 24 hónap): 24 hónap 

 

Felkérem Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 



  

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bírálóbizottság az 5/2022.(XII.8.) számú határozatával döntött az ajánlati felhívásban megadott 

értékelési szempontok, pontszám és módszer alapján az EKR által elvégzett automatikus értékelés 

alapján legkedvezőbbnek minősülő ajánlat érvényességéről. Megállapította, hogy az ajánlat 

érvényes, mindenben megfelel az ajánlati felhívásban, a további közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az értékelés eredményeként 

nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel 

megfelelő. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és eljárást lezáró döntési javaslata alapján az 

eljárást lezáró döntést meghozó Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 

rendelkező rész szerinti döntést hozta. 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

148/2022. (XII.12.) számú bizottsági határozata  

a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 4. része 

eredményének megállapításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút építése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (EKR000205652022) a Bírálóbizottságnak az 

előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – a közbeszerzési 

szabályzatban biztosított jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

Az eljárás 4. része (Marcali szakasz) eredményes, a nyertes a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, 

Bocskai út 73.). 

 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 66.804.567 HUF 

2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-KÉ) alkalmasságon felüli 

szakmai többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 maximum 36 hónap): 36 hónap  

3. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva minimum 0 maximum 24 hónap): 24 hónap 

 

Felkérem Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bírálóbizottság a 7/2022.(XII.8.) számú határozatával döntött az ajánlati felhívásban megadott 

értékelési szempontok, pontszám és módszer alapján az EKR által elvégzett automatikus értékelés 

alapján legkedvezőbbnek minősülő ajánlat érvényességéről. Megállapította, hogy az ajánlat 

érvényes, mindenben megfelel az ajánlati felhívásban, a további közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az értékelés eredményeként 

nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel 

megfelelő. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és eljárást lezáró döntési javaslata alapján az 

eljárást lezáró döntést meghozó Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 

rendelkező rész szerinti döntést hozta. 

 



  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

153/2022. (XII.12.) számú bizottsági határozata 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. évi I. félévi munkatervének 

elfogadásáról 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2023. évi I. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2022. december 15-i soron kívüli nyilvános ülésen: 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

161/2022. (XII.15.) számú bizottsági határozata 

a „Bölcsődei eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Bölcsődei eszközök beszerzése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (EKR001741072022) a Bírálóbizottságnak az 

előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – a közbeszerzési 

szabályzatban biztosított jogkörében eljárva - az ejárás 1-3. részei vonatkozásában az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza: 

 

I. rész: Konyhai eszközök 

Az eljárás 1. része (Konyhai eszközök) eredményes, a nyertes a Pápai Gasztro Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft (8700 Marcali, Kert. u. 6.) 

 

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 9.711.600,- HUF 

 

II. rész: Csoportszobai eszközök 

Az eljárás . része (Csoportszobai eszközök) eredményes, a nyertes a Balázs-Diák Kft. (1138 

Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) 

 

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 3.609.100,- HUF 

 

III. rész: Elektronikai eszközök 

Az eljárás . része (Elektronikai eszközök) eredményes, a nyertes a Procomp Kft. 

Számítástechnikai és Elektronikai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 3.) 

 

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 5.655.000,- HUF 

 

Felkérem Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



  

 

INDOKOLÁS 

 

A Bírálóbizottság a 3/2022.(XII.14.) számú határozatával döntött az ajánlati felhívásban megadott 

értékelési szempont (legalacsonyabb ár) alapján mindhárom rész esetében az értékelés alapján 

legkedvezőbbnek minősülő ajánlatok érvényességéről. Megállapította, hogy az ajánlatok a 

hiánypótlást követően érvényesek, mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban, a további 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az értékelés 

eredményeként nyertesnek javasolt ajánlattevők ajánlati ára a megemelt fedezet mértékére 

tekintettel megfelelő. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és eljárást lezáró döntési javaslata 

alapján az eljárást lezáró döntést meghozó Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság a rendelkező rész szerinti döntést hozta. 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

162/2022. (XII.15.) számú bizottsági határozata 

a „Villamosenergia beszerzése Marcali VÖ részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Villamosenergia beszerzése Marcali VÖ 

részére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR001846182022) a 

Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát 

elfogadva – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva - 

az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján: 

Az eljárás mindhárom része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel az 

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez 

az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 

Felkérem Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

INDOKOLÁS 

 

 

    A Bírálóbizottság az 1/2022.(XII.15.) számú határozatával javasolta az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítani. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és eljárást lezáró döntési 

javaslata alapján az eljárást lezáró döntést meghozó Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság a rendelkező rész szerinti döntést hozta.      

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

163/2022. (XII.15.) számú bizottsági határozata 

a „Közvilágítási hálózat karbantartása 2023-2027. években” tárgyban kiírt pályázat 

eredményének megállapításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Közvilágítási hálózat karbantartása 2023-2027. 

években” tárgyban lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 48. pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 



  

 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a PLH Közvilágítás Kft. (1125 Budapest, Szarvas 

Gábor út 20-22.), mivel ajánlata érvényes és az általa megajánlott bruttó ár (1.778,- 

HUF/lámpatest/év) a legkedvezőbb mértékű az érvényes ajánlatok közül.   

 

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

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: azonnal 

 

 

2023. február 15-i soron következő nyilvános ülésen: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

10/2023. (II.15.) számú bizottsági határozata 

a Marcali 4301 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

 

 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Marcali 

4301 hrsz. alatti, a) szőlő b) rét művelési ágú, 1921 m2 területű ingatlan értékesítési szándékával 

egyetért, és azt az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletében 

foglaltaknak megfelelően elidegenítésre kijelöli.  

 

A Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az érdekeltet tájékoztassa, továbbá a 

vevőkijelölés vonatkozásában az előterjesztést terjessze a Marcali Városi Önkormányzata 

Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé.  

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

                                                                                    Dr. Mészáros Géza József s.k. 

                                                                                                bizottság elnöke 


