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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. október 21-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2021. szeptember 15. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a kérelmező Mohari Zsolt 8700 Marcali, Honvéd u. 49. szám alatti 

lakos vételi szándékát támogatta a Marcali külterület 035/2 hrsz. alatti, szántó megnevezésű, 

3000 m2 területű, 1/1 részben Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan 

vonatkozásában, vevőül kijelölte és részére 450.000 Ft-os áron értékesíti a tárgyi ingatlant. 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az adásvételi szerződés elkészültét követően hirdetményi 

úton közzé kell tenni. 

 

Az adás-vételi eljárás és a földhivatali átvezetés költsége a vevőt terheli.  

 

A Bizottság felkérte a Polgármestert, hogy az érdekeltet tájékoztassa, továbbá hogy az adásvételi 

szerződést írja alá.  

 

Az ajánlati kötöttség az ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 90 nap. 

 

 

2021. szeptember 29. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 8700 Marcali, Petőfi utca 16. szám 

alatti, 72/3 hrsz-ú ingatlanon lévő „Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium épület 2. emeleti belső 

ajtóinak felújítása” tárgyban bekért kivitelezői árajánlatok alapján – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján – az alábbi eredményt állapította meg: 

 

 



  

 

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium épület 2. emeleti belső ajtóinak felújítására vonatkozó 

szerződés odaítélése 

Nyertes árajánlatot adó: FEKETE ZOLTÁN EV. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

3.603.730.-.- 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 


