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DV/542-16/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 30-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

   Németi József   képviselő 

   Molnár Tünde   képviselő  

   Czene Boglárka   jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Korán Nóra adminisztrátor   

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Kissné Varga 

Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésről távolmaradt Nyuzó Marietta képviselő, Németi József képviselő 

és Molnár Tünde képviselő, akik távolmaradásukat jelezték.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntés a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 

funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

4. Bejelentések. 
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A polgármester kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

203/2019.(VIII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 30-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntés a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 

funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

4. Bejelentések. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának elfogadása. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 204/2002.(IX.26.) 

határozatával fogadta el a város Településfejlesztési Koncepcióját. A TOP-2.1.1-16-BS1-

2017-00003 kódszámú, „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” 

elnevezésű pályázatához kapcsolódóan szükségessé vált a koncepció felülvizsgálata, melynek 

tervezetét a Képviselő-testület a 111/2019.(IV.25.) Dv. Kt. határozatával fogadott el. Az 

elfogadott tervezetet a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott szerveknek 

véleményezésre megküldték.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 2. § 27. pontja és a 

9/A. § (2) bekezdése értelmében a településfejlesztési koncepció a település környezeti, 

társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások 

irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum, amely hosszú távra 

rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a 

területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, 

javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó 

fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok 

fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési 

önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési eljárásba bevont 

államigazgatási szervektől, hatóságoktól beérkező észrevételeket kiértékelték, a tervezetbe 

beépítették. Jelen előterjesztés mellékletében megtalálható ezek összefoglalása. 

A Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának véleményeztetési eljárását az 

Önkormányzat az előírásoknak megfelelően lefolytatta, az eredményesnek tekinthető, ezáltal 

javasolja Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező dokumentum elfogadását. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatát kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

204/2019.(VIII.30.) Dv. Kt. hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Étv. 9/A. § (3) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció 

Felülvizsgálatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Településfejlesztési 

Koncepció Felülvizsgálatát az Eljr. 30. § (12)-(13) bekezdése szerint az 

önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé, illetve a koncepció elfogadásáról és a 

honlapon való közzétételről 5 napon belül küldjön értesítést az egyeztetésben részt 

vetteknek és az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. szeptember 4. 

Melléklet:  Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata

  

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat TOP-2.1.1-16-BS1-2017-

00003 kódszámú, „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” 

elnevezésű pályázatához kapcsolódóan elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Megalapozó Vizsgálata és az Integrált Településfejlesztési Stratégia, mely dokumentumok 

tervezetét a Képviselő-testület a 112/2019.(IV.25.) Dv. Kt. határozatával fogadott el. Az 

elfogadott tervezetet a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott szerveknek 

véleményezésre megküldték.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 27 . 

pontja és a 9/A. § (2) bekezdése értelmében az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 

településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok 

megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program, amely a rendelkezésre 

álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban 
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meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, 

továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési eljárásba bevont 

államigazgatási szervektől, hatóságoktól beérkező észrevételeket kiértékelték, a tervezetbe 

beépítették. Jelen előterjesztés mellékletében megtalálható ezek összefoglalása. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményeztetési eljárását az Önkormányzat az 

előírásoknak megfelelően lefolytatta, az eredményesnek tekinthető, ezáltal javasolja a 

Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező dokumentum elfogadását. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint 

Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálatát kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

205/2019.(VIII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Étv. 9/A. § (3) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, 

valamint Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó 

Vizsgálatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó Vizsgálatát az Eljr. 30. § (12)-(13) bekezdése szerint az önkormányzat 

hivatalos honlapján tegye közzé, illetve a stratégia elfogadásáról és a honlapon való 

közzétételről 5 napon belül küldjön értesítést az egyeztetésben részt vetteknek és az 

állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   2019. szeptember 4. 

Melléklet: Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 

valamint Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

Megalapozó Vizsgálata. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely Döntés a TOP-

2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása 

Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 2019. május 1. napján 

„Multifunkcionális központi épület kialakítása” tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő 

eljárásrendben Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

Az eljárást megindító felhívás többször módosításra került, végül az érdeklődőknek 2019. 
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július 9. 10.00 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. A Közbeszerzési Felügyeletért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 2019. augusztus 26-ai keltezéssel Támogató tartalmú 

közbeszerzési záró tanúsítványt adott ki, mely igazolja a közbeszerzés jogszabályoknak 

megfelelő lefolytatását, így a Képviselő-testület jogosult a közbeszerzés tekintetében döntést 

hozni. 

 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 356.539.392,- Ft. A megadott határidőig 2 db 

ajánlatot nyújtottak be, az alábbi tartalommal: 

1. 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: Békés- Vill Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 5630 Békés, Dózsa György u. 3. 

 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 

 

513.902.669,- 

Vállalt többletjótállás időtartama (hónap) 0 hó 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 

magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) 

alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 

hónapjainak száma 

 

24 hó 

 

2. 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: BÓLEM Építőipari Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. 

 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 

 

479.199.637,- 

Vállalt többletjótállás időtartama (hónap) 0 hó 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 

magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) 

alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 

hónapjainak száma 

 

73 hónap 

 

Az ajánlatok áttekintésre kerültek, amelyet követően hiánypótlási felhívás került kiküldésre 

2019. július 12-én, amelyben határidőként megjelölt 2019. július 16. 10.00 óráig a felhívott 

ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását. 

Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevők ajánlatát, mely alapján megállapítható volt, hogy 

ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelelnek 

az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott alkalmassági és egyéb feltételeknek, kizáró ok az 

ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja]. 
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Az elhangzottak alapján a Bírálóbizottság egyhangúlag megállapítja, hogy a BÓLEM 

Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) ajánlattevő ajánlata kapta a legmagasabb 

pontszámot, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 

Ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben 

kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

Döntési javaslat: 

A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja Döntéshozónak, hogy a Multifunkcionális 

központi épület kialakítása ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek arra tekintettel, 

hogy ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja Döntéshozónak, hogy a szükséges 

pótfedezet biztosításával jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé. 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Multifunkcionális 

központi épület kialakítása” tárgyú uniós értékhatárt el nem érő eljárásrendben indított Kbt. 

115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatról a határozati 

javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak.  

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő nem volt jelen az ülésen 

Földi Imre képviselő igen 

Kanó József képviselő igen 

Németi József  képviselő nem volt jelen az ülésen 

Tomasovszky Sándor képviselő igen 

Molnár Tünde  képviselő nem volt jelen az ülésen  

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

206/2019.(VIII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazást követően 

egyhangúlag, 6 igen szavazattal –  úgy dönt, hogy a „Multifunkcionális központi épület 

kialakítása” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Multifunkcionális központi épület 

kialakítása” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont szerinti közbeszerzési eljárás keretében a Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa Gy. 

u. 3.) és a BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Multifunkcionális 

központi épület kialakítása” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. 
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§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként a BÓLEM Építőipari 

Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) nettó 479.199.637,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

„Multifunkcionális központi épület kialakítása” tárgyú uniós értékhatár alatti 

eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat megvalósításához 

szükséges önerőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő vállalkozási 

szerződés aláírásával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségnövekmény igény közreműködő 

szervezethez történő benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. szeptember 30.  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1325 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


