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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. december 15-i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben a következő bizottsági határozatokat fogadta 

el a  

 

2022. november 17-i soron következő nyilvános ülésen: 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága  

137/2022. (XI.17.) számú bizottsági határozata  

a „Siófoki SZC Marcali Szakgimnázium és Szakközépiskola földszint női vizesblokk, férfi és 

női öltöző vizesblokkok gépészeti csőszerelése és külső szennyvízelvezetés kiépítése” tárgyú 

pályázat eredményének megállapításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Siófoki SZC Marcali Szakgimnázium és 

Szakközépiskola földszint női vizesblokk, férfi és női öltöző vizesblokkok gépészeti csőszerelése 

és külső szennyvízelvezetés kiépítése” tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban - a Beszerzési 

Szabályzat 48. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést 

hozza: 

 

Az eljárás eredményes. A két beérkezett pályázat közül az eljárás nyertese a KÁÉPP Kft. (8728 

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

6.000.001,- HUF mértékű ajánlati ár a legkedvezőbb mértékű az érvényes ajánlatok közül.   

 

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

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: azonnal 
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2022. november 29-i soron kívüli nyilvános ülésen: 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága  

144/2022. (XI.29.) számú bizottsági határozata  

a „Villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

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

lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR001649642022) a Bírálóbizottságnak az 

előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza: 

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, mivel az eljárásban nem 

nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 

 

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

összegezés megküldéséről. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

INDOKOLÁS 

 

 

    A Bírálóbizottság az 1/2022.(XI.28.) számú határozatával javasolta az eljárást eredménytelenné 

nyilvánítani. 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.   

 

 

 

                                                                                    Dr. Mészáros Géza József s.k. 

                                                                                                bizottság elnöke 


