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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. február 14-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2021. december 15. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2022. évi I. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

2. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzata által „TOP-1.4.1-19 pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés a Marcali Bölcsőde részére tárgyban indított pályázati eljárás 

eredményeképpen kihirdetett határozatát visszavonta, hozzájárult ahhoz, hogy a polgármester az 

önkormányzat nevében a Fair Play Trade Kft-vel tárgyi beszerzésre kötött szerződést 

megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal felbontsa. 

 

A közös megegyezéssel megszüntetett szerződés miatt, felkérte a polgármestert, hogy új eljárás 

lefolytatásáról gondoskodjon. 

 

3. 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzati tulajdonban levő, Marcali 5103/3 hrsz. alatti, rét 

megnevezésű, 994 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 érdekeltet tájékoztassa, továbbá a vevőkijelölés 

vonatkozásában az előterjesztést terjessze a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elé.  

 

 

 



  

 

4. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 8700 Marcali, Múzeum köz 2. szám 

alatti 1629/2 hrsz-ú ingatlan – Kulturális Korzó – moziterem szellőztető berendezésének 

átalakítására és korszerűsítésére tárgyban bekért kivitelezői árajánlatok alapján – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján – az alábbi eredményt állapította meg: 

 

 

8700 Marcali, Múzeum köz 2. szám alatti 1629/2 hrsz-ú ingatlan – Kulturális Korzó – 

moziterem szellőztető berendezésének átalakítása és korszerűsítése 

Nyertes árajánlatot adó: VTS SERVICE KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

1.548.130.- Ft. 

 

 

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

tervezett időpontban.  

 

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

döntésről tájékoztassa az árajánlatot adót, és rövid úton intézkedjen a szerződés megkötésének 

előkészítéséről a nyertes árajánlatot adóval.  

 

5. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Villamosenergia beszerzése” tárgyában 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR001401992021) 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 eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló 

anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. 

 

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

összegezés megküldéséről. 

 

2021. december 21. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Városi Fürdő energetikai korszerűsítése – 

tervezési munkák” 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 LOGFRAME Tanácsadó Iroda Kft. (8095 Pákozd, 

Árpád u. 16.), mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott bruttó 16.510.000,- HUF mértékű 

tervezési díj 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.  



  

 

 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Bernáth Galéria belső felújítása 2021.” 

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 KÁÉPP Kft. (8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. u. 

84/a.), mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott bruttó 37.751.064,- 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.  

 

3. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Sportház kialakítása – Sport utcai volt büfé és 

buszgarázs átépítése” 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 Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Szíly 

J. u. 8.), mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott bruttó 6.096.000,- HUF mértékű 

tervezési díj 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 „Közvilágítási hálózat karbantartása 2022. 

évben” tárgyban lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 47. pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a PLH Közvilágítás Kft. (1125 Budapest, Szarvas 

Gábor út 20-22.), mivel ajánlata érvényes és az általa megajánlott bruttó 2150,-HUF+áfa = 

2730,5/lámpatest/év 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.  

 

2022. január 20. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

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

„TOP-1.4.1-19 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés a Marcali Bölcsőde részére” tárgyban 

indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint 

a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 



  

 

TOP-1.4.1-19 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés a Marcali Bölcsőde részére 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: FAIR PLAY TRADE KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 9.417.373,- 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. 

 

2022. február 3. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút 2022. 

beruházás Marcalit érintő szakaszához műszaki ellenőr kiválasztása” 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 Szita Zoltán egyéni vállalkozó (8900 Zalaegerszeg, 

Klapka György u. 2.) mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott bruttó 2.939.389,- HUF 

mértékű műszaki ellenőri megbízási díj 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. 

 

2. 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában levő, Marcali 

külterület 076/7 hrsz. alatti, szántó megnevezésű, 6499 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 érdekeltet tájékoztassa, továbbá a vevőkijelölés 

vonatkozásában az előterjesztést terjessze a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elé.  

 

3. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a kérelmező Beck Róbert 8700 Marcali, Rákóczi u. 82. szám alatti 

lakos vételi szándékát támogatta a Marcali 5103/3 hrsz. alatti, rét megnevezésű, 994 m2 területű, 

1/1 részben Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában, vevőül 

kijelölte és részére 150.000 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. 

 

 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza József sk. 

                                                                                                      bizottság elnöke 


