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DV/674-13/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 11-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes 

létszámmal jelen van.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés a „Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás közbenső eljárási cselekményéről.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2.  Bejelentések. 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

150/2022.(VIII.11.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 11-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Döntés a „Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás közbenső eljárási cselekményéről.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2.  Bejelentések. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely döntés a „Vízvédelmi 

fejlesztés Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás közbenső eljárási 

cselekményéről. 

Elmondja, hogy az önkormányzat megbízásából a Justitia Kft., mint közbeszerzési és jogi 

szakértő 2022. május 23. napján „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” tárgyú Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.  

Az ajánlatok benyújtására 2022. június 09. napján 12:00 óráig volt lehetősége az 

ajánlattevőknek. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő óra múlva kerültek 

felbontásra az EKR felületen a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének 

megfelelően. 

Az ajánlatok felbontásakor megállapításra került, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 

összesen 4 darab ajánlat került elektronikus úton benyújtásra az EKR felületen keresztül, mely 

ajánlatokat az EKR felület felbontotta és összesítette a felolvasólapokon szereplő adatokat. Az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok az előterjesztésben leírásra kerültek. 

A Bíráló bizottság a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Korona-Humán 

Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatával kapcsolatosan 

megállapította, az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a hiánypótlás teljesítésére 

nyitva álló határidőn belül egyáltalán nem tett eleget, vagyis hiánypótlást nem nyújtott be, így 

az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

Az érvénytelenség indokai az előterjesztésben felsorolásra kerültek.  

A Bíráló bizottság az előterjesztésben részletezettekre tekintettel javasolja megállapítani, hogy 

a Korona-Humán Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata a 

tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 

A Bíráló bizottság javasolja továbbá megállapítani a tárgyi közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában, hogy az értékelési részszempontokra figyelemmel az értékelési sorrendben 

következő közös ajánlattevő ajánlatát bírálja el. 

A pályázat vonatkozó mérföldköve 2022. augusztus 31-én jár le, mely időpontig a 

közbeszerzési eljárást lezárni szükséges. Ezen indok miatt mielőbb meg kell hozni az 

érvénytelenségről szóló döntést, hogy a többi ajánlattevő hiánypótoltatása és nyilatkoztatása, 

az eljárás lezárása a megadott határidőig megtörténhessen. 

A polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előterjesztést a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság nem tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban? 

Megadja a szót Kónya Dávid János képviselő részére. 

Kónya Dávid János képviselő – véleménye szerint az érvénytelenség egyértelmű, meg kell 

adni a lehetőséget a többi ajánlattevőnek is, hogy időben el tudja juttatni a hiánypótlást vagy a 

nyilatkozatát a közbeszerzést lebonyolítóhoz. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 
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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 „Vízvédelmi fejlesztés 

Dévaványán” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás kapcsán 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 igen 

Földi Imre képviselő igen 

Kónya Dávid János  képviselő  igen 

Purger Ferenc képviselő igen 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 „igen” 

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

 

Határozat: 

151/2022.(VIII.11.) Dv. Kt hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” 

tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

1) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Korona-Humán 

Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 

13.) ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

2) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tárgyi 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában az értékelési részszempontokra figyelemmel az 

értékelési sorrendben következő KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba Őszi Utca 3.) és a Békés-Vill Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés Dózsa György Utca 3.) közös 

ajánlattevő ajánlatát bírálja el. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a döntés továbbításával és az eljárás 

folytatásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint    
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése az ülés 

bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1525 perckor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon – 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

   polgármester                                jegyző 

 


