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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. november 22.-ei ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2018. október 18. soron kívüli nyílt ülésen: 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „GYÉK IV. Marcali – napelem” 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 SPRING SOLAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (8111 Seregélyes, Jánosmajor 20.) 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2018. október 26. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, „Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja” 

tárgyú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján 

–az alábbi eredményt állapította meg: 

 

TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, „Dózsa György utcai szegregátum 

rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ:  GAZDACENTRUM BT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 1.324.400,- FT 

 

 



  
 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

Bohár és Társa Kft. (Marcali) – 1.437.900,- FT (BRUTTÓ) 

 

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 

„EFOP-1.5.3-16 nagyrendezvény szervezése” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján 

–az alábbi eredményt állapította meg: 

 

EFOP-1.5.3-16 nagyrendezvény szervezése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MARCALI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLET 

(MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 2.150.000,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

„KIWANIS” Női Klub Marcali (Marcali) – 2.320.000,- FT (BRUTTÓ) 

 

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. 

 

 

2018. november 8. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „GYÉK V. Marcali – belső felújítás” 

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 KÁÉPP Építőipari Kft. (8728 Pogányszentpéter, 

Bajcsy-Zs. u. 84/A.) 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  



  
 

 

 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Marcali Dózsa utcai szegregátum rehabilitációja” 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli 

szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 44. 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

Az eljárás I. része eredménytelen a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.  

Az eljárás II. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel ajánlatkérő a 

szerződés megkötésére képtelenné vált.  

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

összegezés elkészítéséről, közzétételéről és az új eljárás kiírásáról.  

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Marcali szennyvíztelep irodaépület lapostető utólagos hő- és vízszigetelési munkái” tárgyban indított 

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

munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Marcali szennyvíztelep irodaépület lapostető utólagos hő- és vízszigetelési munkái 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: ARISOL SZIGETELÉSTECHNIKAI KFT. 

(SZÉKESFEHÉRVÁR) 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 
9.150.549,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot beadót nem állapított meg a rendelkezésre álló pénzügyi 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. 

 

4. 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 6. számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 381.000 Ft felhasználását, a Noszlopy utcában található 

volt lőtér épület felújítására jóváhagyta. 

 

5. 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 6. számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a 



  
 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 150.000 Ft felhasználását, a Mikszáth Kálmán Általános 

Iskola udvarán található labdafogó rács és a műfüves pálya palánkjának felújítására jóváhagyta.  

 

2018. november 15. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Marcali Foglalkoztatási Paktum keretén belül 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: 

 

Marcali Foglalkoztatási Paktum keretén belül informatikai eszközök beszerzése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: DÉGHY BT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 2.684.400,- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget nem jelölt meg a rendelkezésre álló pénzügyi 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 a megkötendő 

szerződés előkészítéséről.  

 

2. 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága Hosszú András az 5. számú választókerület képviselőjének kérelmét 

támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési forrásból 311.000 Ft felhasználását, a Mikszáth 

Kálmán Általános Iskolában található műfüves pálya karbantartására jóváhagyta.  

 

 

 

 

 

Marcali, 2018. november 16. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                             bizottság elnöke 


