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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. szeptember 15-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2021. június 21. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal központi fűtés és gáz szerelési munkálatainak kivitelezése tárgyban indított pályázati 

eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal központi fűtés és gáz szerelési munkálatainak 

kivitelezése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: GEJZÍR KANIZSA KFT.  

ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEG 

(BRUTTÓ): 
14.636.227.- 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 Wolf Ferenc 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 

Marcali, 3283 hrsz-ú Csapás utca - 3250 hrsz-ú úttól a 3441/1 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozásáig - 



  

 

burkolat felújítása tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi 

eredményt állapította meg: 

 

Marcali, 3283 hrsz-ú Csapás utca - 3250 hrsz-ú úttól a 3441/1 hrsz-ú ingatlan 

útcsatlakozásáig - burkolat felújítása 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft. (Marcali)  

ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEG 

(BRUTTÓ): 
10.151.745.- 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 Wolf Ferenc ügyintézőt, hogy gondoskodjon az eredmény közléséről 

és a szerződés megkötéséről 

 

 

2021. július 12. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali, 1173 hrsz-ú út aszfaltozott 

szakaszának és az 1194 hrsz-ú Jókai Mór utca 19-35 szám közötti szakaszának burkolat felújítás 

kivitelezése tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt 

állapította meg: 

 

Marcali, 1173 hrsz-ú út aszfaltozott szakaszának és az 1194 hrsz-ú Jókai Mór utca 19-35 

szám közötti szakaszának burkolat felújítás kivitelezése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: SYRIUSBAU KFT. (MARCALI)  

ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE (BRUTTÓ): 8.523.796.- 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 Wolf Ferenc 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 

„Marcali, Jókai utca 3-19 szám (Marcali 1172/4 hrsz) közötti szakaszának burkolat 

rekonstrukciója” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának 



  

 

Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi 

eredményt állapította meg: 

 

Marcali, Jókai utca 3-19 szám (Marcali 1172/4 hrsz) közötti szakaszának burkolat 

rekonstrukciója 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: ÚTMESTER-HANO KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 4.237.863,- 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. 

 

3. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Marcali város közvilágítási hálózata 

korszerűsítésének tervezési munkálatai” tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési 

Szabályzat 47. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést 

hozta: 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese Balogh Mátyás egyéni vállalkozó (8648 

Balatonkeresztúr, Iskola u. 4/H.), mivel ajánlata érvényes és az általa megajánlott nettó 2400,- 

HUF/db ár a legkedvezőbb mértékű az érvényes ajánlatok közül.   

 

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

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

4. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Körforgalom építése a Marczali Henrik, 

Rákóczi és Kossuth utcák kereszteződésében” tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a 

Beszerzési Szabályzat 47. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró 

döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft. (8700 Marcali, 

Rákóczi u. 15.), mivel ajánlata érvényes és az általa megajánlott bruttó 17.820.344,- HUF mértékű 

ajánlati ár a legkedvezőbb mértékű az érvényes ajánlatok közül.   

 

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

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről. 

Marcali, 2020. szeptember 11. 

 

 



  

 

2021. augusztus 12. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2021. évi II. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

2. 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzati tulajdonban levő, Marcali külterület 035/2 hrsz. 

alatti, szántó megnevezésű, 3000 m2 területű ingatlan értékesítési szándékával egyetértett, és azt az 

önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak 

megfelelően elidegenítésre kijelölte.  

 

A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa, továbbá a vevőkijelölés 

vonatkozásában az előterjesztést terjessze a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elé.  

 

3. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Tároló csarnok építése a Keleti 

Iparterületen” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR000698522021) 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 NOA Építő Magyarország Kft. (8700 Marcali, 

Noszlopy Gáspár u. 114.). 

 

 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 198.864.530 HUF 

2. Az M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-É) alkalmasságon felüli 

szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap 

3. Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-ÉG) alkalmasságon felüli 

szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) : 36 hónap 

4. Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember (MV-ÉV) alkalmasságon felüli 

szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) : 36 hónap 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

    A Bírálóbizottság a 2/2021.(VIII.10.) 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 a 

hiánypótlást és a kért felvilágosítás megadását követően 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 

ráemelési kérelem folytán várhatóan biztosítható 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.       

    A jelen eljárás Nyertes Ajánlattevőjének ajánlati ára ismeretében Ajánlatkérő támogatási 

szerződés módosítási kérelmet (ráemelési kérelmet) fog benyújtani az Irányító Hatósághoz a 

fedezet megteremtése érdekében. A támogatási szerződés módosítási igény (ráemelési kérelem) el 

nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan 

körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagyis jelen eljárás 

feltételes közbeszerzésnek minősül a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, tehát a szerződés 

megkötésére, illetve annak hatálybalépésére csak e feltétel teljesülése esetén fog sor kerülni. 

 

2021. augusztus 26. soron kívüli nyílt ülésen: 

  

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 8700 Marcali, Rákóczi utca 6-10. 

szám alatti 1621/2/A/3 hrsz-ú ingatlan – fogorvosi rendelők – nyugati homlokzati nyílászárói 

cseréjének tárgyban bekért kivitelezői árajánlatok alapján – Marcali Város Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzata alapján – az alábbi eredményt állapította meg: 

 

 

8700 Marcali, Rákóczi utca 6-10. szám alatti 1621/2/A/3 hrsz-ú ingatlan – fogorvosi rendelők – 

nyugati homlokzati nyílászárói cseréjére vonatkozó szerződés odaítélése 

Nyertes árajánlatot adó: BAU KFT 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

1.300.099.- Ft. 

 

A nyertes árajánlatot adó esetleges visszalépése esetére a Bizottság a második legkedvezőbb 

árajánlatot adót tekinti nyertes árajánlatot adónak. 

 

A nyertes árajánlatot adóval Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban.  

 

A Bizottság felkérte továbbá Wolf Ferenc ügyintézőt, hogy a jelen határozatba foglalt döntésről 

tájékoztassa az árajánlatot adókat, és rövid úton intézkedjen a szerződés megkötésének 

előkészítéséről a nyertes árajánlatot adóval. 

 

 

 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza József sk. 

                                                                                                      bizottság elnöke 


