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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. december 20.-ai ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2018. november 29. soron kívüli nyílt ülésen: 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„Marcali Városi Múzeum informatikai eszközbeszerzése” tárgyban indított pályázati eljárásban – 

Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport 

szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Marcali Városi Múzeum informatikai eszközbeszerzése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: DÉGHY BT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 3.000.000,- 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 

hirdetett. 

 

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. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

 

 



  
 

2. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Noszlopy 

Iskola energetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás I. része (Napelemes és 

villámhárító rendszer) vonatkozásában 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.) az alábbi vállalásokkal: 

Vállalt többlet-jótállási időtartam: 12 hó 

Nettó ajánlati ár: 14 069 920 HUF 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Noszlopy 

Iskola energetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás II. része (Fűtési rendeszer 

korszerűsítése) vonatkozásában 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 BÉV Komplex Kft. (2821 Gyermely, Iskola u. 31.) az 

alábbi vállalásokkal: 

Vállalt többlet-jótállási időtartam: 0 hó 

Nettó ajánlati ár: 38 376 640 HUF 
 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal 
 

4. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Noszlopy 

Iskola energetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás III. része (Homlokzati 

nyílászárók cseréje) vonatkozásában 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 HZH-TRADE Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő u. 7.)  az 

alábbi vállalásokkal: 

Vállalt többlet-jótállási időtartam: 24 hó 
Nettó ajánlati ár: 67 599 907 HUF 



  
 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Noszlopy 

Iskola energetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás IV. része (Tető hő- és 

vízszigetelés, padlásfödém hőszigetelés) vonatkozásában 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 ARISOL Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 106.) az 

alábbi vállalásokkal: 

Vállalt többlet-jótállási időtartam: 5 hó 

Nettó ajánlati ár: 33 979 066 HUF 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 6. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Noszlopy 

Iskola energetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás V. része (Homlokzat 

hőszigetelés és akadálymentesítés) vonatkozásában 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 BRETTOhouse Energiatakarékos Lakásépítő Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Árnyos P. u. 3. 3. em. 12.) az alábbi vállalásokkal: 

Vállalt többlet-jótállási időtartam: 24 hó 

Nettó ajánlati ár: 25 574 932 HUF 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2018. december 12. soron következő nyílt ülésen: 

1. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2019. évi I. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

 



  
 

 

2. 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 7. számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 445.000 Ft felhasználását, a boronkai kutúrház 

eszközbeszerzésére, továbbá a boronkai játszótér és környékének fejlesztésére jóváhagyta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 

 

 

 

Marcali, 2018. december 14. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                             bizottság elnöke 


