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DV/674-14/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 19-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina ügykezelő 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő nem jelent meg, aki 

jelezte távolmaradását, valamint Kónya Dávid János képviselő nem jelent meg, aki még a 

júliusi rendkívüli ülésen jelezte, hogy távol lesz.  

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés a „Zöld szív projekt II. - Tervezés” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Döntés a „komplex kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyú helyi beszerzési 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Dévaványa Felemelkedéséért közalapítvány kérelméről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

által a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető 

személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában megkötött 

kétoldalú megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

5. Döntés a „Parkolók kiépítése” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Bejelentések. 
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Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Salánki Erzsébet Jolán egyéni vállalkozó által bérelt Dévaványa, belterület  

913/2. hrsz.-ú ingatlan bérletéről szóló döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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 napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

152/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 19-én tartandó 

rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés a „Zöld szív projekt II. - Tervezés” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Döntés a „komplex kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyú helyi beszerzési 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Dévaványa Felemelkedéséért közalapítvány kérelméről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

által a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető 

személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában megkötött 

kétoldalú megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

5. Döntés a „Parkolók kiépítése” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Salánki Erzsébet Jolán egyéni vállalkozó által bérelt Dévaványa, belterület  

913/2. hrsz.-ú ingatlan bérletéről szóló döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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1. Napirendi pont 

 

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

projekt II. - Tervezés” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az önkormányzat nevében pályázatot nyújtottak be a TOP PLUSZ-1.2.1-21 

kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra „Zöld szív projekt II.-

Dévaványa” projekt címmel. 

Ismerteti a projekt célját, amely szerint az egykori önkormányzati hivatal területét be kívánják 

kapcsolni a város vérkeringésébe és az elavult, gazdaságosan nem felújítható épületek 

elbontását követően egy rendezvény és szabadidő parkot hoznának létre. A tervek szerint a volt 

GAMESZ épületben lehetőséget teremtenének gazdaságélénkítő funkcióknak is a kiadható 

irodák, illetve raktárhelyiség kialakításával.  

A pályázat megvalósítása érdekében a bontási- és kiviteli tervek elkészítésére a helyi beszerzési 

eljárás egyszer már lefolytatásra került, de a megfelelő összegű fedezet hiánya miatt a testület 

a 145/2022.(VII.20.) Dv. Kt. határozatában az eljárást eredménytelennek nyilvánította. 

A megvalósítás érdekében II. körben, ismételten helyi beszerzési eljárást indítottak. 

Az ajánlattételi határidőig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az Értékelő bizottság a 

beérkezett ajánlatokat a bontást követően megvizsgálta abból a szempontból, hogy az ajánlatok 

az ajánlatkérésnek, az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és az egyéb jogszabályoknak 

megfelelnek-e. 

Az ajánlatadási határidőig benyújtott mindhárom ajánlat érvényes és alkalmas, melyek a 

következő tartalommal kerültek benyújtásra:  

Megnevezés Nettó vállalási 

ár 

ÁFA Bruttó vállalási 

ár 

Novodomszki és Társa Bt. (5600 

Békéscsaba, Telep u. 15/2.) 
12.450.000,- Ft 

3.361.500,- 

Ft 
15.811.500,- Ft 

Tér és Terület Kft. (5700 Gyula, 

Hajnal u. 25/2. ) 
11.950.000,- Ft 

3.226.500,- 

Ft 
15.176.500,- Ft 

Szász-Terv Mérnökiroda Kft. 

(5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 

2/A) 
9.449.100,- Ft 

2.551.257,- 

Ft 
12.000.357,- Ft 

Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás szerint az értékelő bizottság az ajánlatokat 

megvizsgálta és szakvéleménye alapján az eljárás nyertese a Szász-Terv Mérnökiroda Kft., 

bruttó 12.000.357,- Ft összeggel.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag javasolja a képviselő-testület felé, hogy a TOP PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 

„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív projekt II. - Tervezés” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Szász-Terv Mérnökiroda Kft. bruttó 

12.000.357,- Ft összegű ajánlatát hirdesse ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a bizottság javaslatát, miszerint a TOP PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető 

települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív projekt II. - Tervezés” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a Szász-Terv Mérnökiroda Kft. bruttó 12.000.357,- Ft 

összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek 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: 

153/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ-1.2.1-21 

kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív projekt II. - Tervezés” 

tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ-

1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív 

projekt II. - Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok 

elbírálása során a Novodomszki és Társa Bt. (5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2.), a Tér 

és Terület Kft. (5700 Gyula, Hajnal u. 25/2.) és a Szász-Terv Mérnökiroda Kft. (5600 

Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/A.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ-

1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív 

projekt II. - Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

Szász-Terv Mérnökiroda Kft. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/A.) bruttó 

12.000.357,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ-

1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás „Zöld szív 

projekt II. - Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges forrást a pályázat költségvetésének 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:    Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: 2022. augusztus 29. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely döntés a „komplex 

kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az önkormányzat két pályázat tekintetében kommunikációs tevékenység 

lebonyolítására kötelezett. 

Az egyik a KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú „Dévaványai szennyvíztisztító telep 

fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik, mely eredetileg a pályázatot koordináló 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda feladatai közé tartozott, azonban később egyoldalúan az 

önkormányzat feladatai közé sorolták be. A megvalósítandó tevékenységeket, kommunikációs 

tervet az Irányító Hatóság júliusban jóváhagyta. 

A másik a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00003 kódszámú „Zöld szív projekt II – 

Dévaványa” pályázathoz kapcsolódik, melyhez tartozó támogatási szerződés és 

kommunikációs terv később került elfogadásra, mint a többi TOP_PLUSZ pályázatáé. 

A két pályázat tekintetében egy helyi beszerzési eljárást bonyolítottak le. A megadott 

határidőig, azaz 2022. augusztus 4. 10:00-ig mindhárom ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő megküldte ajánlatát az előterjesztésben részletesen leírt tartalommal. 
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Az ajánlattételi felhívás szerint az értékelő bizottság az ajánlatokat megvizsgálta és 

szakvéleménye alapján az eljárás nyertese a legkedvezőbb ajánlatot tevő Moldván János e.v. 

A polgármester ismerteti Moldván János e.v. ajánlatát:  

A/ KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 „Dévaványai Szennyvíztisztító telep fejlesztése” 

Ajánlattételi nettó ár: 7.230.000,- Ft bruttó ár:  9.182.100,- Ft 

Egyéb bírálati szempontok felsorolása: --- 

 

B/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00003 „Zöld szív projekt II – Dévaványa” 

Ajánlattételi nettó ár: 1.968.504,- Ft bruttó ár:  2.500.000,- Ft 

Egyéb bírálati szempontok felsorolása: --- 

 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

A bizottsági ülésen Szilágyi Ferenc bizottsági tag javasolta, hogy egy rövid tájékoztatón 

keresztül ismertessék az önkormányzatnál jelenleg folyamatban lévő pályázatok mérföldköveit, 

hogy átláthatóbb legyen, mely szakaszban járnak az egyes projektek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésen tett javaslatnak megfelelően, megkéri a 

műszaki iroda kollégáit, hogy egy rövid ütemtervet állítsanak össze a jelenleg folyamatban lévő 

pályázatokról.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

154/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „komplex 

kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „komplex 

kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra 

beérkezett ajánlatok elbírálása során a Moldván János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz 

Zs. u. 23.), a VIP Marketing Média Kft. (8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi S. u. 51.) és a 

3BIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2119 Pécel, Bem u. 35.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 

eredményeként Moldván János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) bruttó 

11.682.100,- Ft összegű (KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú pályázat bruttó 

9.182.100,-Ft; TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00003 kódszámú pályázat bruttó 

2.500.000,-Ft) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

kommunikációs tevékenység biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 
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A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges forrást a pályázatok költségvetésének 

terhére biztosítja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírásával. 
 

Felelős:     Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelméről döntés. 

Elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy az alapítvány által a TOP-5.1.1-15 program keretében 

foglalkoztatott munkavállaló bérének a közalapítványra jutó részét, azaz 994.160,-Ft-ot 

támogatásként megítélni szíveskedjen. 

A Közalapítvány 1 fő munkavállalót kíván foglalkoztatni 2022. augusztus 1. – 2023. január  

31-e között, 6 hónap időtartamra. A támogatási intenzitás: 4+2 hónap, amelyből 4 havi 70%-os 

támogatás, 2 havi tovább foglalkoztatás. A foglalkoztatás során felmerülő bérköltség, 2022. 

augusztus 1. – 2023. január 31-e között 1.762.800,- Ft, melyből a támogatás összege  

822.640,- Ft.  

A Közalapítvány 940.160,- Ft támogatást kíván kérni. A munkavállaló Gyomaendrődről jár át 

dolgozni, így számára az útiköltséget is meg kell téríteni, amely a 6 hónap alatt 54.000,- Ft 

költséggel jár. A munkavállalók bérének közalapítványra jutó része: 940.160,- Ft + 54.000,- Ft, 

mindösszesen 994.160,- Ft. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

egyhangúlag javasolja támogatásra a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmét. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a bizottság javaslatát és 994.160,-Ft-tal támogatja a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány TOP-5.1.1-15 program keretein belül foglalkoztatott munkavállaló bérének a 

közalapítványra jutó rész kifizetését kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

155/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 994.160,-Ft-tal 

támogatja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány (5510, Dévaványa, Árpád utca 

1.) TOP-5.1.1-15 program keretein belül foglalkoztatott munkavállaló bérének a 

közalapítványra jutó rész kifizetését. 
 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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4. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, 

tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában megkötött kétoldalú 

megállapodás felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainál változás következett 

be, mivel Mezei Béla a DRNÖ elnöke 2022. május 31. határnappal írásban lemondott képviselői 

mandátumáról. 2022 augusztus 2-án rendkívüli ülés keretében az új képviselő letette esküjét, 

illetve a tisztségek újraválasztása is megtörtént, így Kovács Attila Tamás lett a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Sipos Ágnes Mária került megválasztásra 

elnökhelyettesnek. 

Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben nevesítésre kerültek az egyes 

tisztségviselők, ezért szükséges a módosult adatok átvezetése. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

előterjesztésben foglaltakat, azt tegye meg.  

Czene Boglárka jegyző – nem kíván kiegészítést tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát.  

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

egyhangúlag javasolja elfogadni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az 

alapvető személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő 

és 2022. augusztus 20-tól hatályos hatósági szerződést. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottokat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, 

tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő hatósági szerződést 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

156/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

A Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, tárgyi 

feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő és 2022. augusztus 

20-tól hatályos, jelen határozat mellékletét képező hatósági szerződést. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2022. augusztus 20. 

Melléklet: 1 db hatósági szerződés 
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5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely döntés 

a „Parkolók kiépítése” tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy a képviselő-testület 2022. július 20-án tartott rendkívüli ülésén egyöntetűen 

támogatta, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a város belterületén további parkolók 

kerüljenek kialakításra. A műszaki iroda elkészíttette további 40 parkoló kialakításának terveit 

és benyújtotta az engedélyek iránti kérelmet. A hivatal a legfontosabb parkolók megépítésére 

beszerzési eljárást indított.  

Az ajánlattétel határideje 2022. augusztus 18. 10:00 óra volt, amely határidőig három 

ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az Értékelő bizottság a beérkezett ajánlatokat a bontást 

követően megvizsgálta abból a szempontból, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésnek, Dévaványa 

Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatának és az egyéb jogszabályoknak 

megfelelnek-e és megállapította, hogy a benyújtott ajánlatok mindegyike érvényes és alkalmas. 

Az ajánlat a következő tartalommal bírtak:  

Megnevezés Nettó vállalási 

ár 

ÁFA Bruttó vállalási 

ár 

IP Tender Kft. (5630 Békés, 

Széchenyi tér 8/A Fsz.2.) 
22.568.806,- 6.093.578,- 28.662.384,- 

EURO Mobil Plusz Kft. (1089 

Budapest, Visi Imre utca 12.) 
22.577.232,- 6.095.853,- 28.673.085,- 

Csaba-Komplex Kft. (5600 

Békéscsaba, Kálvin utca 14.) 
22.578.449,- 6.096.181,- 28.674.630,- 

Az ajánlattételi felhívás szerint az értékelő bizottság az ajánlatokat megvizsgálta és 

szakvéleménye alapján az eljárás nyertese az IP Tender Kft. bruttó 28.662.384,-Ft összegű 

ajánlata. Elmondja, hogy a Kossuth utca feljutásánál is az IP Tender Kft. adta a legkedvezőbb 

ajánlatot. 

Úgy gondolja, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatban benyújtott pályázatnál 49 millió forint a 

költségvetésben elkülönítésre került és mivel vélhetően az idei évben nem fognak tudni 

előrelépni a fejlesztésében, így ezen összeg átcsoportosításra kerülne, amelyből a parkoló 

felújítását finanszíroznák.  

Ezt követően a polgármester röviden ismerteti a tervezett parkolók kialakítását. 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kossuth utcai óvodánál az akadálymentes parkoló 

kialakítását szükséges átgondolni, mivel 2 gesztenyefa van ezen a területen. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – nem támogatja, hogy a fák kivágásra kerüljenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy a „Parkolók kiépítése” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként az IP Tender Kft. bruttó 28.662.384,- Ft összegű ajánlatát 

hirdessék ki nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy a „Parkolók kiépítése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 

eredményeként az IP Tender Kft. bruttó 28.662.384,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

157/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Parkolók kiépítése” 

tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Parkolók 

kiépítése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása 

során az IP Tender Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A Fsz.2.), az EURO Mobil Plusz 

Kft. (1089 Budapest, Visi Imre utca 12.) és a Csaba- Komplex Kft. (5600 Békéscsaba, 

Kálvin utca 14.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

kiépítése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az IP Tender Kft. 

(5630 Békés, Széchenyi tér 8/A Fsz.2.) bruttó 28.662.384,- Ft összegű ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Parkolók 

kiépítése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges forrást saját költségvetésének 

Sportcsarnok beruházásra elkülönített előirányzata terhére biztosítja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 

Felelős:    Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalását követően rátér a bejelentésekre.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el vagyonával való rendelkezés, vagy az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, mivel 

a tárgyalandó anyag pályázattal kapcsolatos. 

 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el 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: 

158/2022.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés cb) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedjenek 

a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/673-8/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-3. oldallal 

bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 1355 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert         Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


