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A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. május 18-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2017. április 12-i nyílt ülésen: 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága a Marcali, Fecske u. 16. szám alatti 1002/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

480 m2 alapterületű ingatlan kapcsán a kérelmezőket Lakatos Zoltán és Lakatos Zoltánné 8700 

Marcali, Szigetvári u. 1/A. szám alatti lakosokat vevőül kijelölte.  

A tárgyi terület vételára mindösszesen 1640,42 Ft/m2+Áfa azaz 1.000.000,-Ft. Az adás-vétellel 

kapcsolatos kiadások valamint a földhivatali átvezetés költségei a vevőt terhelik.  

A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Az ajánlati kötöttség az 

ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 90 nap. 

 

2017. április 12-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 

Önkormányzat által „„TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú pályázat 

keretében a Dózsa telep rehabilitációjához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki leírások 

és tételes árazatlan költségvetés kiírás elkészítése” tárgyban indított pályázati eljárásban – az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – 

nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt hirdette ki: GÁSPÁR MÉRNÖKI IRODA KFT. 

(SZOMBATHELY) Ajánlati ár (nettó): 8.500.000,- FT A Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság, figyelembe véve az előkészítésre fordítható pályázati forrás összegét is, 

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget nem állapított meg. A Bizottság felkérte Arany 
Attila városfejlesztési és pályázati referenst, hogy haladéktalanul tájékoztassa a döntésről a pályázaton 

résztvevő vállalkozókat, valamint gondoskodjon a megkötendő szerződés előkészítéséről. A nyertes 

pályázóval az Önkormányzat szerződést köt az előre meghatározott tervezett időpontban. 

 

2017. május 3-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Fecske utca aszfaltozása” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes 

ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 



  
 

Fecske utca aszfaltozása 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: KÖZÚT KFT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 4.979.850,- FT 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

TUBI-HANI KFT. (Budapest) – 5.115.200,- FT (NETTÓ) 

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

visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kössön a kivitelezésre. 

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

szerződés előkészítéséről.  

 

2017. május 3-i nyílt ülésen: 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „Számítástechnikai eszközök beszerzése TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002” tárgyban indított 
pályázati eljárásban – az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának, valamint a kijelölt munkacsoport 
szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

„Számítástechnikai eszközök beszerzése TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002” 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: DÉGHY BT. (MARCALI) 

Ajánlati ár (bruttó): 3.759.000,- FT 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, figyelembe véve az előkészítésre fordítható pályázati 
forrás összegét is, második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget nem állapított meg. 

A Bizottság felkérte Arany Attila városfejlesztési és pályázati referenst, hogy haladéktalanul tájékoztassa a 
döntésről a pályázaton résztvevő vállalkozókat, valamint gondoskodjon a megkötendő szerződés 
előkészítéséről. 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat szerződést köt az előre meghatározott tervezett időpontban. 

 

2017. május 3-i nyílt ülésen: 

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2. 

számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési 

forrásból 100.000,- Ft felhasználását a Horvátkúti kultúrház előtti zöld területen fekvő faszerkezet 

felújítására jóváhagyta. 

 

2017. május 3-i nyílt ülésen: 

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Boronkai településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési 

forrásból 200.000,- Ft felhasználását a Boronkai parkba a játszótérre egy kerti kiülő, filagória illetve 

egy pingpong asztal elkészítését jóváhagyta. 

 

 

Marcali, 2017. május 11. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


