
Jegyzőkönyvi kivonat 
 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28-én tartott rendes 

ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

Határozat: 

38/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat.    

 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 5 db. 

5. A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket- az alábbi táblázatba foglalva a 

következők: 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Külterületi helyi 

közutak  
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. I. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 
nem 

Multifunkcionális 

épület építése 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1.) b. nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
igen 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. III. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

Belterületi utak 

felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 



6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 

az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: 2019. március 31. 

 

 

 

Dévaványa, 2019. február 28.  

  

 

 

 

Valánszki Róbert s.k.     Czene Boglárka s.k.  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Fülemenné Nagy Katalin 

ügykezelő 


