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DV/364-1/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 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    
 
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
   
   
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 
Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja. 
 
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő, Németi József 
képviselő és Molnár Tünde képviselő nem jelentek meg, akik távolmaradásukat nem jelezték.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
6 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  
 

1. „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális 
központi épület építéséhez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” 
tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal.  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető  
 

2. Bejelentések 
 
A polgármester kérdésként tette 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 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: 
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Határozat: 
1/2018.(I.10.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 10-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális 
központi épület építéséhez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” 
tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal.  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető  
 

2. Bejelentések 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely az 
„Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület 
építéséhez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra 
érkezett ajánlatokról döntéshozatal.  
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a 214/2017.(VII.26.) Dv. Kt. határozatával 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a TOP-2.1.1-16 kódszámú „Barnamezős területek 
rehabilitációja” elnevezésű pályázati felhívásra.  
A pályázat célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó és 
fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázaton belül lehetőség van 
barnamezős terület teljes épületállományának elbontását követően a terület hasznosítására 
gazdaságélénkítési és közösségi céllal. 
A pályázat elbírálása 2017. december 14-ig még nem történt meg, értesítés nem érkezett, de a 
hivatal az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás kiírása mellett 
döntött, figyelembe véve az idő előrehaladását és a költségek rohamos emelkedését. 
„Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület 
építéséhez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” címmel kiírt felhívás 
kapcsán a felkért vállalkozásoknak 2017. december 21-én 14.00-ig volt lehetőségük ajánlataik 
benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Ajánlattev  neve, címe:  
Alföld- Planum Kultúrmérnöki Kft. – 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/2. 
Ajánlati ár: nettó ár: 4.900.000,- Ft+1.323.000,- Ft áfa, azaz a bruttó ár: 6.223.000,- Ft 

2. Ajánlattev  neve, címe:  
Alternavil Tervez  és Kivitelez  Kft. – 5630 Békés, Kinizsi u. 4.  

 Ajánlati ár: nettó ár: 5.300.000,- Ft+1.431.000,- Ft áfa, azaz a bruttó ár: 6.731.000,- Ft 
3. Ajánlattev  neve, címe:  

L’Kofrage Kft. – 5661 Újkígyós, Kossuth u. 64. 
Ajánlati ár: nettó ár: 5.150.000,- Ft+1.390.500,- Ft áfa, azaz a bruttó ár: 6.540.500,- Ft 

Az ajánlatok beérkezését követően, a bontás napján érkezett meg az értesítés, hogy beadott 
pályázat 498.043.339,- Ft támogatást nyert a fenti cél megvalósítására. A pályázati 
támogatásból az Árpád utca 1. szám alatt lévő barnamezős terület területrendezését követően 
egy kisebb léptékű hivatali épület létesíthető. A támogatási szerződés jelenleg még nem 
érkezett meg. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság javasolja a Képviselő-testület felé az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú 
pályázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez kapcsolódó engedélyes 
műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Alföld- 
Planum Kultúrmérnöki Kft. bruttó 6.223.000,- Ft ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően? 
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat 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:  
2/2018. (I.10.) Dv. Kt. hat.   
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a TOP-
2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez 
kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyában indított helyi beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 

kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez kapcsolódó 
engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárásra az Alföld- 
Planum Kultúrmérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/2.), az Alternavil Tervező 
és Kivitelező Kft. (5630 Békés, Kinizsi u. 4.) és a L’Kofrage Kft. (5661 Újkígyós, 
Kossuth u. 64.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a TOP-
2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez 
kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Alföld- Planum Kultúrmérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. 
I/2.) bruttó 6.223.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében multifunkcionális központi épület építéséhez 
kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képviselő-testület a TOP-2.1.1.-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című 
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció és tervezői költségvetés 
elkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási 
tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. január 20. 
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2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 326/2017.(XI.30.) Dv. Kt. határozatával fogadta el 
Dévaványa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát.  A szabályzatot az eljárások 
megfelelő lebonyolításához szükséges módosítani, miszerint az eljárások során felmerülő 
közbenső eljárási döntések meghozataláért a Bírálóbizottság tartozik felelősséggel.  
A Közbeszerzési Szabályzat III. RÉSZ 9.3. pontját az alábbi mondattal javasolja kiegészíteni: 
„A Bírálóbizottság feladata továbbá az eljárás során felmerülő közbenső döntések 
meghozatala.” 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság egyetért a közbeszerzési szabályzat módosításával az elhangzottak alapján.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendet illetően? 
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat 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:  
3/2018. (I.10.) Dv. Kt. hat.   
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2017.(XI.30.) Dv. Kt. 
határozatával elfogadott Dévaványa Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának III. RÉSZ 9.3. pontját az alábbi mondattal egészíti ki: 
„A Bírálóbizottság feladata továbbá az eljárás során felmerülő közbenső döntések 
meghozatala.” 
 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Határid :  azonnal 

 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1515 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 
 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester      jegyző 

 


