
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Telefon: 85/501-001 

Fax: 85/501-055 

______________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: …….-1/2019. 14. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Besenczki-Horváth Tímea 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. április 25.-ei ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2019. március 4. soron kívüli nyílt ülésen: 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

rezsicsökkentés keretén belül tűzifa beszerzése” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján 

–az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Neve: RÚKH BT. 

Címe: 8700 Marcali, Honvéd u. 51. 

 KEMÉNY LOMBOS FA 0,7 M
3 

 DARABOLT KEMÉNY LOMBOS FA 0,6 M
3
 

 LÁGY LOMBOS FA 1 M
3 

 DARABOLT LÁGY LOMBOS FA 0,8 M
3
 

 DARABOLT FAIPARI TERMÉK 0,8 M
3 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot beadót nem állapított meg. 

 



  
 

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 Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Marcali, Berzsenyi u. déli szakaszának 

felújítása” 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 Tubi-Hani Kft. (1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 18.). 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1.  Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között): 24 hó 

2.  Egyösszegű nettó ajánlati ár: 28.814.197 HUF 

 

A Bizottság az eljárásban második legkedvezőbb ajánlattevőként a KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft-t 

(8700 Marcali, Rákóczi u. 15.) jelölte meg. 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2019. március 13. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

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 – a támogató tartalmú közbeszerzési záró 

tanúsítvány kézhezvételétől függő hatályú - eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő a Sávoly Invest Kft. (8732 Sávoly, Petőfi u. 4.) az alábbi 

vállalásokkal: 

1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata: 36 hó 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-KÉ) építési munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata: 36 hó 

3. Vállalt többlet-jótállási idő: 24 hó 

4. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 359 986 434 HUF 

 

A Bizottság felkérte Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy - a közbeszerzési 

zárótanúsítvány kézhezvételét követően haladéktalanul - intézkedjen az összegezés elkészítéséről, 

megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  
 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Marcali Lehel u. ivó- és szennyvízhálózat 

bővítése” 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 Kisinvest Kft. (2760 Nagykáta, Alsóegreskáta 588/12.). 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1.  Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között): 12 hó 

2.  Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.701.595 HUF 

 

A Bizottság az eljárásban második legkedvezőbb ajánlattevőként a Tubi-Hani Kft-t (1211 Budapest, 

Mansfeld Péter u. 18.) jelölte meg. 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Marcali Város Önkormányzata részére személygépkocsi beszerzése” tárgyban indított pályázati 

eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzata részére személygépkocsi beszerzése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: GADÁCSI AUTÓHÁZ KFT. (BALATONKERESZTÚR) 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 
4.594.000.- FT 

 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtót nem állapított meg, mivel egy ajánlat érkezett. 

 

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. 

 

2019. március 27. soron kívüli nyílt ülésen: 

1.  

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Marcali, Széchenyi u. orvosi rendelő 

felújítása” 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 (8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. 

u. 84/A.). 

 

 



  
 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között): 1 hó 

2. Szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén 

szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó): 3 hó 

3. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 57.854.710 HUF 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2019. április 17. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

megállapította, hogy a 23/2019.(III. 27.) számú Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsági határozatban a KÁÉPP Építőipari Kft. (8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. u. 84/A.) 

egyösszegű nettó ajánlati ára (57.854.710 HUF) hibásan szerepel. Az egyösszegű nettó ajánlati ár a 

számítási hiba javítása után helyesen nettó 57.057.098 HUF. 

 

2. 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága a 7. számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló 

költségvetési forrásból 185.000 Ft felhasználását 8 személyes fedett kerti kiülő vásárlására jóváhagyta.  

 

 

 

 

Marcali, 2019. április 18. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                             bizottság elnöke 


