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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. május 19-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2022. február 14. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a kérelmező Ágoston Zoltán 8700 Marcali, Ősz u. 30. szám alatti 

lakos vételi szándékát támogatta a Marcali külterület 076/7 hrsz. alatti, szántó megnevezésű, 6499 

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

vonatkozásában, vevőül kijelölte és részére 974.850 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. 

 

 

2022. március 17. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali, Gorkij utca K-i oldali járda 

felújítása tárgyában indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési 

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

állapította meg: 

 

 



  

 

Marcali, Gorkij utca K-i oldali járda felújítása 

Nyertes árajánlatot adó: KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

4.059.574.- 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, Bartók Béla utca Ny-i oldali 

járda felújítása tárgyában indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának 

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

eredményt állapította meg: 

 

Marcali, Bartók Béla utca Ny-i oldali járda felújítása 

Nyertes árajánlatot adó: KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

9.314.928.- 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 

 

 

2022. április 26. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által az „Elektromos kisteherautó beszerzése a 

GAMESZSZ részére” tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 47. 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. A három beérkezett pályázat közül az eljárás nyertese a BirdieCar 

Hungary Kft. (1131 Budapest, Jász u. 179.), mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott 

bruttó 11.017.250,- 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.  

 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Zenepavilon építése a Berzsenyi parkban” 

tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 47. pontjában meghatározott 

jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. A három beérkezett pályázat közül az eljárás nyertese a KÁÉPP Kft. 

(8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. u. 84/a.), mivel pályázata érvényes és az általa megajánlott 

bruttó 19.084.722,- 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 Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali, Madách utca és Karikás utca 

útburkolat felújítása tárgyában indított kisbeszerzési eljárásban – Marcali Város 

Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye 

alapján –az alábbi eredményt állapította meg: 

 

Marcali, Madách utca és Karikás utca útburkolat felújítása 

Nyertes ajánlattevő: INDUKCIÓ ÉPÍTŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÓ KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

15.837.687.- 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 

 

 

 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza József sk. 

                                                                                                      bizottság elnöke 


