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DV/542-17/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 10-én 

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 

    

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:   Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő   

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Szűcs Mariann 

főkönyvelő  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésről távolmaradt Németi József képviselő és Molnár Tünde 

képviselő, akik távolmaradásukat jelezték, valamint Nyuzó Marietta képviselő, aki nem 

jelezte távolmaradását.  

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. Döntéshozatal a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” 

elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
 

2. Bejelentések. 

 

 

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.  
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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: 

207/2019.(IX.10.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 10-én 

tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntéshozatal a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” 

elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Bejelentések. 

 

 

1. Napirendi pont 
 

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

keretében döntést szükséges hozniuk a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú 

„Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” 

elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. május 21. napján „Kerékpárforgalmi hálózat 

bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az érdeklődőknek 2019. június 

25-én 16.00 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. A megadott határidőig 3 db 

ajánlatot nyújtottak be, az alábbi tartalommal: 

1. 

Ajánlattevő neve: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 5553 Kondoros Csabai Út 41. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 323.708.623,- 

Vállalt többletjótállás időtartama (hónap): 6 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági  

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap): 55 

2. 

Ajánlattevő neve: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 335.292.817,- 
Vállalt többletjótállás időtartama (hónap): 0 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági  

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap): 36 

3. 

Ajánlattevő neve: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 5553 Kondoros Belterület 1999/32 hrsz.  
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Nettó ajánlati ár (Ft): 348.083.418,- 

Vállalt többletjótállás időtartama (hónap): 0 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági  

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap): 36 

Ajánlattevők (Galéria Invest Kft. és az Épcenter Kft.) részére hiánypótlási felhívás került 

kiküldésre 2019. július 8-án, amelyben határidőként 2019. július 11. 10.00 óra került 

megadásra. 

Az előírt határidőig csak az egyik (Épcenter Kft.) ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást. 

Mivel a Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget, úgy ajánlata érvénytelen.  

A bíráló bizottság a két érvényes ajánlatot megvizsgálta a legjobb ár-érték arány 

szempontrendszerének figyelembe vételével, mely szerint az alábbi értékelés született:  

 

  

Épcenter 

Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

KONDOR-

SZOLG Általános 

Szolgáltató és 

Vendéglátó 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

 

Az értékelés 
részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai is) 

A 

részszem-

pontok 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszem-

pontok 

súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelé-

si 

pontszám 

Értékelé-

si 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár (Ft) 
70 100 7000 93 6510 

Vállalt többletjótállás 

időtartama (hónap) 
10 100 1000 0 0 

Az M1.) alkalmassági 

feltételként előírt, a 

teljesítésbe bevont szakember 

alkalmassági 

követelményen felüli szakmai 

gyakorlata hónapjainak 

száma (hónap) 

20 0 0 100 2000 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
  

8000  8510 

 

Az elmondottak értelmében a Kondor-Szolg Általános Szolgáltató és Vendéglátó Kft. (5553 
Kondoros, Belterület 1999/32 hrsz.) ajánlattevő ajánlata kapta a legmagasabb pontszámot.  

Mindezek ismeretében a bíráló bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési 

eljárást a Kbt. 75. (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné arra tekintettel, hogy a 

rendelkezésére álló nettó 255.485.900,- Ft anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
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megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 348.083.418,- Ft-ra ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

A polgármester javaslata, hogy az eljárást nyilvánítsák eredménytelenné és írjanak ki új 

eljárást.  

Elmondja, hogy 2020. júniusára módosították a határidőt. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint a következő évben sem fog kevesebbe 

kerülni a megvalósítás.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a költségvetésbe erre a célra nincs annyi 

pluszforrás tervezve, amennyire szükség lenne.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

pluszforrás biztosítása már a jövő évet érinti. Egyetért azzal, hogy az eljárást nyilvánítsák 

eredménytelenné és kerüljön új eljárás lefolytatásra.  

Mile Lajos alpolgármester – szintén egyetért azzal, hogy az eljárást nyilvánítsák 

eredménytelenné és folytassanak le új eljárást.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

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 „Kerékpárforgalmi 

hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatárt el nem érő eljárásrendben indított Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) pont 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: 

208/2019.(IX.10.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazást 

követően egyhangúlag, 6 igen szavazattal –  úgy dönt,  hogy a „Kerékpárforgalmi 

hálózat bővítése Dévaványán” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. (2) b) 

pontja alapján eredménytelenek nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló nettó 

255.485.900,- Ft anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. 
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Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot a Kondor-Szolg Általános Szolgáltató és 

Vendéglátó Kft. (5553 Kondoros, Belterület 1999/32. hrsz.) tette, amely nettó 

348.083.418,- Ft.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás ismételt 

lebonyolításával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelemszerűen    
 

 

 

2. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 

A polgármester elmondja, hogy Székelykeresztúr Város Önkormányzata azzal a kéréssel 

fordult Dévaványa Város Önkormányzatához, hogy az Önkormányzat lehetősége szerint 

részükre 100 darab magyar zászlót küldjön. A zászlókat az „Ezer magyar zászlót 

Székelykeresztúrnak” elnevezésű kezdeményezésük keretében a város lakóinak szeretnék 

kiosztani, hogy már az októberi ünnepi megemlékezéseken kihelyezésre kerülhessenek. 

A zászlók méretét nem határozták meg, így az alábbi táblázatban mutat be néhány zászló 

méretet és annak árát: 

 

Zászló mérete 

(cm) 

címer nélkül 

Ft/db 

címerrel Ft/db címer nélkül 100 

db zászló ára 

címerrel 100 db 

zászló ára 

60x40 1.065,- 1.500,- 106.500,- 150.000,- 

90x60 1.700,- 2.300,- 170.000,- 230.000,- 

150x90 3.175,- 4.500,- 317.500,- 450.000,- 

200x100 3.800,- 5.600,- 380.000,- 560.000,- 

 

A polgármester elmondja, hogy telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy lehetőség szerint  

90 x 60 cm-es zászlókat biztosítsanak számukra, amelyekben címer is van.  

Mile Lajos alpolgármester – javasolja, hogy Kisújszálláson lévő zászlókészítő cégtől is 

kérjenek ajánlatot. Az említett cég iskolazászlót készített számukra, amelynek az ára 

kedvezőbb az előterjesztésben szereplő áraktól. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy kérjenek ajánlatot Kisújszállásról is. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Székelykeresztúr testvértelepülés kezdeményezését 100 db 90 x 60 

cm-es címeres magyar zászlóval támogassák, valamint a szükséges 230.000,- Ft-ot az 

önkormányzat költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítsák, - ha a Kisújszállásról 

érkezett ajánlat kedvezőbb a jelenlegitől, akkor azon összeg legyen biztosítva - kéri az 
kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

209/2019.(IX.10.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 100 darab  

90 x 60 cm-es méretű címeres magyar zászlóval támogatja Székelykeresztúr Város 

Önkormányzatának „Ezer magyar zászlót Székelykeresztúrnak” elnevezésű 

kezdeményezését. 

 

A Képviselő-testület a zászlók elkészítéséhez szükséges forrást, amely 228.600,- Ft, 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének  tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – röviden említést tesz arról, hogy 2019. szeptember 28-án 

kerül sor a közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók (139 fő) megvendégelésére, az elmúlt 

évekhez hasonlóan. 

Kéri a képviselőket, hogy jelezzék felé még a hét folyamán, hogy hol lenne szükséges a 

településen aszfaltozást végezni pótmunkában.  

Röviden szól a kerékpárút felújításról, amely folyamatban van.  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – igényként merült fel a strandfürdőnél lévő vizesblokk nélküli 

faházak vizesblokkal történő ellátása. Az igény teljesítésére lenne-e lehetőség? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a faházak vizesblokkal történő ellátása 

természetesen megoldható lenne. A megvalósítás nagyon nagy munkával és magas költséggel 

járna.   

Valánszki Róbert polgármester – röviden szól a faházak karbantartásáról, festéséről, azok 

magas költségéről.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a faházak ifjúsági tábornak készültek, 

ezért lett közös kiszolgáló épület, valamint közös vizesblokk 6 faház tekintetében.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint a szálláshely lefoglalásakor tisztában 

van azzal a megrendelő, hogy milyen komfortú szállást foglalt le.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a faházak folyamatosan el lettek látva 

televízióval, hűtőszekrénnyel.  

Véleménye szerint olcsóbb megépíteni egy vizesblokkos faházat, mit a meglévőt 

korszerűsíteni.  

Elmondja, hogy a kiszolgáló épület és a faházak is nagyon kulturáltak. Ismerősei már több 

alkalommal igénybe vették a szolgáltatást, amellyel nagyon meg voltak elégedve.  

Az alpolgármester elmondja azt is, hogy igényként jelentkezett a bankkártyával történő fizetés 

lehetősége.   

Valánszki Róbert polgármester – a termináltelepítés lehetőségének utána fognak járni.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy több igény is merült már fel a strandfürdőnél 

pl. árnyékoló létesítése és még sorolhatná.  
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1555 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 
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