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I-1/9-17/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 30-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő 

    

   Balogh Csilla   jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Ernyes Csilla pályázatíró referens, Erdei 

Sándor pénzügyi ügyintéző, Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati 

Vagyonkezelő Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, Kiss Károly képviselő, Nyuzó Marietta 

képviselő, Séllei Zsigmond képviselő jelezték, hogy a mai ülésen munkahelyi elfoglaltságuk 

miatt nem tudnak részt venni. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több, 

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. KEOP-2014-4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott „Napelemes rendszer 

kialakítása az önkormányzat intézményeinél” című projekttel kapcsolatos ajánlattételi 

felhívás elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Bejelentések 
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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, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

229/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 30-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KEOP-2014-4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott „Napelemes rendszer 

kialakítása az önkormányzat intézményeinél” című projekttel kapcsolatos ajánlattételi 

felhívás elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a KEOP-2014-

4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott „Napelemes rendszer kialakítása az 

önkormányzat intézményeinél” című projekttel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása. 

A polgármester elmondja, hogy pályázat benyújtására van lehetőség a KEOP-2014-4.10.0/N 

kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című felhívásra napelemes rendszer 

kiépítésére vonatkozóan. A rendszert a strandon lévő épületen és az iskola épületén szeretnék 

sikeres pályázat esetén megvalósítani. 60 db napelemet az iskola épületére terveznek és 110 

db-ot a strandon lévő lapostetős épületre.  

A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a pályázat benyújtásának feltétele a 

feltételes vállalkozási szerződés megkötése, így az önkormányzatnak a pályázat benyújtását 

megelőzően feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.  

Megjegyzi, hogy az elmúlt évben már folytattak le ilyen jellegű eljárást, szintén napelemes 

rendszer kiépítésére vonatkozóan.  

Az ajánlatok benyújtási határideje 2014. augusztus 15. 11
00

 óra. 

Elmondja, hogy igény esetén a nettó vállalkozási díj 30 %-át biztosítják előlegként.  

Résszámlázási lehetőség nincs.  

A számla befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód.  

A végszámla 100 %-os, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be. A 

végszámla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv. A számla kiegyenlítése „szállítói finanszírozási” módban történik a 

Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, azaz Ajánlatkérő közvetlenül csak a saját 

forrás részt utalja Ajánlattevőnek, támogatási rész a Közreműködő Szervezeten keresztül 

kerül kifizetésre. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a pályázatíró referensnek az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a beruházás tervezett kiviteli költsége nettó 30 millió forint. 
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Röviden szól a napelemek összteljesítményéről, mindkét épület vonatkozásában.  

Tudomása szerint a visszatáplálást nem fizetik, hanem lehasználhatják.  

A polgármester elmondja, hogy a strandfürdő épületének tetejét szigetelni szükséges, amit 

addig nem lenne célszerű elvégezni, amíg a rendszer el nem készül. Természetesen, ha sikeres 

lesz a pályázat.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a tetőszigetelést mindenképpen el kell végezni, mivel több helyen 

beázás történt a legutóbbi esőzéskor is. Célszerű lenne a napelemes rendszer kialakításával 

párhuzamosan végezni ezt a munkát. Megjegyzi, hogy a lapostető szigetelési munkálatait nem 

lehet sem meleg időben, sem hideg időben végezni, arra megfelelő időjárás szükséges.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – közbevetőlegesen elmondja, hogy sikeres pályázat esetén 

a beruházást 2015. május 30-ig kell megvalósítani. 

Valánszki Róbert polgármester – véleménye, hogy a tetőszigetelést a napelemes rendszer 

kialakítását követően kell elvégezni.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  

képviselő – kérdése, hogy az energia rendszerbe történő visszatermelésére lesz-e lehetőség? 

Arra vonatkozóan van-e már adat, hogy a felhasználás hány %-ban lesz, illetve a 

visszatáplálás? 

Ernyes Csilla pályázatíró referens – a bizottság elnökének kérdésére elmondja, hogy pályázat 

benyújtásához készíteni kell egy tanulmányt, amelyben minden részletesen le lesz írva. Erről 

a következő testületi ülésen már tud tájékoztatást adni.  

A pályázat most került kiírásra, amire rögtön reagálni kellett. A pályázat benyújtására 2014. 

augusztus 21-től van lehetőség.  

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, ha több villamos energiát termelnek, mint amit felhasználnak, akkor azt 

érdemes lesz a rendszerbe visszatáplálni, vagy máshol felhasználni.  

Valánszki Róbert polgármester – meglátása, hogy szerencsés lenne a megvalósítás.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a 

megvalósítás valóban megéri. A cég kérése az volt, hogy a strandfürdő esetében küldjenek 

villamos energia számlát. Elmondja, hogy küldtek egy április havi számlát, amely szezon 

kezdete előtti, 250.000,- Ft-ról, valamint egy június havit, amelyen 890.000,- Ft szerepelt, az 

utóbbinál már működtek a szivattyúk.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki jóváhagyja a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási 

rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra 

benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által 

működtetett egyes intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívást a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

230/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Napelemes rendszer 

kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által működtetett egyes intézményekben” tárgyú 

beruházás kivitelezésére vonatkozóan az alábbi Ajánlattételi felhívást hagyja jóvá: 

 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 

I. Az ajánlatkérő: 

  

Neve:    Dévaványa Város Önkormányzata 

Képviseli:   Valánszki Róbert polgármester 

Székhely  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Adószám:  15725321-2-04 

Törzsszám:   725327 

Telefonszám:   06-66/483-002 

Faxszám:   06-66/484-100 

E-mail:   polgarmester@devavanya.hu 

 

I.I Az Ajánlatkérő nevében eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 

Neve:    KORMOS Ügyvédi Iroda 

Képviseli:  Dr. Kormos Sándor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Címe:    3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2. 

Telefonszám:   +36304487897 

Telefaxszám:  +3646322490 

E-mail:  kormos.sandor@kozbeszerzes.eu 

 

II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 

indokolása 

 

II.1 a közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli eljárás nemzeti 

eljárásrendben a Kbt. 122/A.§ szerint. 

 

II.2 az eljárás indokolása: A Kbt. 122./A. §. szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele 

nélküli eljárást indított, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötven 

millió forintot. 

 

III. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk  

 

III.1 Rendelkezésre bocsátásának módja és határideje:  

 

A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg – térítésmentesen és közvetlenül - 

megküldésre került az ajánlattevők részére. 
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III.2 Beszerzési helye és pénzügyi feltételei: - 

 

IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Tárgya: 

 

„Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein történő 

napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számon 

igényelt pályázati forrás felhasználásával.” 

 

Mennyisége:  

 

A napelem(ek) műszaki adatai: 

polikristályos napelem 

• min. 250 W nominális teljesítmény 

• teljesítmény tolerancia 0 - +3% 

• 25 év teljesítménygarancia 

• 10 év műszaki garancia  

• IEC 61215 tanúsítvány  

• IEC 61730 tanúsítvány  

 

Inverterek műszaki adatai: 

A beépítendő invertereknek a területi hálózati engedélyes által elfogadottnak kell lennie és 

működőképes rendszert kell alkotnia a meghatározott összteljesítményű napelemekkel. 

 

Az egyes helyszínekre vonatkozó adatok: 

 

1.) Általános iskola 

Összes beépítendő napelem száma: 60 db 

Tető hajlásszöge: lapos tető 

Napelemek elvárt összteljesítménye: 15.000 Wattpeak 

 

Jelenlegi állapot: 

A közelmúltban átadott épületegyüttes három szintes, tetőtér beépítéssel rendelkezik, valamint 

tartozik hozzá egy lapostetővel ellátott épületrész, amely tornateremként funkcionál. 

 

Telepítés célja: 

A telepítendő rendszer tervezésekor a termelendő energia maximálása céljából a tetőfelületek 

közül a lapostetővel rendelkezők vehető igénybe. A kivitelezés során az iparágban 

lapostetőkre kialakított és rendszeresített eszközök alkalmazandók oly módon, hogy az épület 

tetőszerkezetében nem keletkezhetnek károk. A telepítés során figyelembe kell venni a 

statikai adottságokat. A kivitelezési munkálatoknak részét képezi a hálózati csatlakozási 

tervek elkészítése és a szolgáltatóhoz történő benyújtása. 

 

2.) Strand 

Összes beépítendő napelem száma: 110 db 

Tető hajlásszöge: lapostető 

Napelemek összteljesítménye: 27.500 Wattpeak 
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Jelenlegi állapot: 

Az épület vasbeton tetőszerkezettel rendelkezik, hagyományos bitumenes borítással. 

 

Telepítés célja: 

A telepítendő rendszer tervezésekor a termelendő energia maximálása céljából a tetőfelületek 

közül a lapostetővel rendelkezők vehető igénybe. A kivitelezés során az iparágban 

lapostetőkre kialakított és rendszeresített eszközök alkalmazandók oly módon, hogy az épület 

tetőszerkezetében nem keletkezhetnek károk. A telepítés során figyelembe kell venni a 

statikai adottságokat. A kivitelezési munkálatoknak részét képezi a hálózati csatlakozási 

tervek elkészítése és a szolgáltatóhoz történő benyújtása. 

 

Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és 

árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő 

azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre. 

 

Az ajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés 

tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést bocsát az Ajánlattevők 

rendelkezésére, amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem szabad! Az 

árazatlan költségvetés megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezheti!  

 

V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatja az ajánlatkérő: 

 

Vállalkozási szerződés. 

 

VI. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

A teljesítés határideje: 2015. 05. 30. 

 

VII. A teljesítés helye: 

 

5510 Dévaványa, Sport u. 5., Hrsz: 910  

5510 Dévaványa, Vörösmarty u.6-8., Hrsz: 1903 

 

NUTS kód: HU33203 

 

VIII. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő az „Épületenergetikai fejlesztés 

Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” című és KEOP-2014-4.10.0/N kódszámon 

nyilvántartott pályázaton elnyert forrásból kívánja megoldani.  

Ajánlatkérő előleget biztosít igény esetén, a nettó vállalkozási díj 30 %-a értékén, a 4/2011. 

(I.28.) Korm. rendelet 57/A.§. (1) bekezdése alapján.  

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Számla befogadására teljesítési igazolás 

benyújtását követően van mód. A végszámla 100%-os a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés 

esetén nyújtható be. A végszámla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő képviselője által 
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aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A számla kiegyenlítése „szállítói finanszírozási” 

módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, azaz Ajánlatkérő 

közvetlenül csak a saját forrás részt utalja Ajánlattevőnek, támogatási rész a Közreműködő 

Szervezeten keresztül kerül kifizetésre, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint. 

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 

6:42.§ - 6:46.§-a szerint, illetőleg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerint 

teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art. 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben 

alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti 

rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48.§-a az irányadó. 

 

IX. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/késedelmes nap, de legfeljebb a nettó 

vállalkozási díj 10%-a.  

Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb a nettó vállalkozási díj 10%-a. 

Meghiúsulási kötbér: legfeljebb a nettó vállalkozási díj 10%-a. 

 

X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 

Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 

 

XI. Gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapításával, működésével kapcsolatos 

követelmények: 

  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 

 

XII. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében 

legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatok a 

71. § (5) bekezdésére figyelemmel: 

 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

XIII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja tekintetében 

a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy  

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
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fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. [Kbt. 

56.§ (1) bekezdés k) pont)]. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 

amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56.§ (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt 

megfelelően alkalmazni. [Kbt. 56.§ (2) bekezdés]. 

 

Igazolási mód: a Kbt. 122.§ (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a 

szerint. 

 

Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés ka)-kc) pont, valamint (2) bekezdés szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés ka)-kc) pont, valamint (2) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 58.§ (3) bekezdés]. 

 

XIV. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

a megkövetelt igazolási mód: 

 

XIV.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan,  

G1: ha az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző kettő üzleti évben nem 

rendelkezik összesen legalább nettó 20 millió Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - 

közbeszerzés tárgyából (napelemes, fotovoltaikus rendszer beépítése, energetikai 

korszerűsítési munkák) származó árbevétellel. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 

bekezdés c) pont] 

 

Igazolási mód: 

 

G1: az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző kettő üzleti év - általános 

forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (napelemes, fotovoltaikus rendszer 

beépítése, energetikai korszerűsítési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozat, attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ 

(1) bekezdés c) pont] (16. sz. melléklet) 

 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 

megjelenített, a fentiekben meghatározott dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 

szereplő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a 
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megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a fenti 

dokumentumok benyújtása helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdés] 

 

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 

előírt alkalmassági követelménynek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bek. 

szerint]. (16/a. sz. melléklet) 

 

XIV.2 Műszaki és szakmai alkalmasság 

 

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan,  

 

M1: ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül 

nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összességében 

legalább nettó 20 millió Ft értékű, napelem, fotovoltaikus rendszer beépítéséből, energetikai 

korszerűsítési munkákból származó vonatkozó referencia munkával, vagy munkákkal. 

[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja szerint] 

 

Igazolási mód: 

M1: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amely tartalmazza legalább az 

ellenszolgáltatás összegét; teljesítés idejét, helyét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). [310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés szerint] (17. sz. melléklet) 

 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 

megjelenített, a fentiekben meghatározott dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 

szereplő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a 

megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a fenti 

dokumentumok benyújtása helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdés] 

 

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 

előírt alkalmassági követelménynek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (6) bek. 

szerint]. (17/a. sz. melléklet) 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 

illetve azon, a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, 

amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő, a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerinti 

eseteiben, bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 

ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 55.§ (5) bek.] 
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XV. Az ajánlattételi határidő: 

 

2014. augusztus hó 15. nap 11:00 óra 

 

XVI. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) 

XVII. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül 

más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. 

 

XVIII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak 

 

Az ajánlatok felbontásának helye:  Dévaványa Város Önkormányzata  

(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) 

 

Az ajánlatok felbontásának ideje:  2014. augusztus hó 15. nap 11:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 

külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

[Kbt. 62.§ (2) bekezdés]. 

 

XIX. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap 

 

XX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: 

 

Ajánlatkérő kiköti az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a 

és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a 

Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás 

kötelezettségét.  

 

A biztosíték a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja alapján, a szerződéskötés időpontjában 

teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint, az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia, vagy banki készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy a szerződő gazdasági társaság vagy 

nonprofit szervezet ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. § 

(1) bekezdése szerinti állami kezességvállalással.  

[4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.§] 
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XXI. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok:  

 

KEOP-2014-4.10.0/N 

Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein 

 

XXII. Egyéb információk: 

 

1. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek 

tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni. [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b)]. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60.§ (3) bekezdés]. 

3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60.§ (5) bekezdés]. 

4. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 

36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 

ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb 

szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 

36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 

ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 

nyilvántartás elektronikus elérhetősége. [Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az 

ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve 

amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

nevesítésre kerültek. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes 

adatbázisban, kérjük ezt a tényt feltüntetni, az adószám megadásával együtt.] 

5. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés 

ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően; amennyiben ez a nap 

nem munkanapra esik az ezt a napot követő (első) munkanapon. Várhatóan: 2014. 

szeptember hó 2. nap 8:00 óra 

6. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése: az ajánlatkérő az eljárás eredményéről 

az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon és/vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőkön belül. 

7. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

8. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, 

papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben 

megegyező elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, PDF 

formátumban kell benyújtani. 

9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formában, illetőleg a 

papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben 

megegyezik. 

10. Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 
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11. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá 

kell írni: „Ajánlat - KEOP-2014-4.10.0/N – Dévaványa”, valamint Nem bontható fel 

2014. év 08. hó 15. nap 11:00 óráig”. 

12. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás XV. pontjában meghatározott címre 

kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, 

pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00 –

órától az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívás XIV. pontjában 

meghatározott címre.  

13. Amennyiben a csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, 

de a Kbt. szabályainak megfelel, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, 

azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben 

kerül felbontásra.  

14. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek 

kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében 

kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló 

dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött 

igazolást. 

15. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, 

illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell 

vállalniuk.  

16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba becsatolandó 

dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.  

17. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli. 

18. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar 

nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában 

is az ajánlathoz kell csatolni.  

19. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése 

esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  

20. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy Ajánlattevő nyújtson 

be ajánlatában szándéknyilatkozatot, amely szerint tájékozódott jelen közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan az adózásról, környezetvédelemről, egészségvédelemről és a 

munkavállalók védelméről és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről  

21. Ajánlattevőnek 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§-a szerint nyilatkoznia kell, 

hogy nyertessége esetén - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés 

tárgyának és mértékének megfelelő teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. Ajánlattevőnek a 

szerződéskötés időpontjáig teljes körű felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes 

időtartamára vonatkozóan, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan, 

legalább ajánlata szerinti forint éves keretösszegre terjedően, esetszám és eseti éték 

korlátozása nélkül. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a 
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biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át 

kell adni a Megrendelő részére. 

22. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából a felhívás 

megküldésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó 

esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű 

cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; 

továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik 

ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben 

elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 

23. Az építőipari kivitelezői tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó vállalkozó köteles 

nyilvántartásba vetetni magát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A 

jogszabály által kötelezően meghatározott nyilvántartásba vételi adatok alkalmasak arra, 

hogy megfelelő tájékoztatást adjanak az építőipari kivitelező vállalkozásokról. Az 

MKIK nem csak a nyilvántartásba vételt végzi, hanem szankcionál, ha a vállalkozó 

szolgáltató nem tesz eleget a nyilvántartásba vételi kötelezettségének. Fentiek alapján 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója ajánlatába köteles a nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentumot becsatolni, amennyiben az MKIK nyilvántartásában nem szerepel. 

Ajánlatkérő az építőipari tevékenység regisztrációt az MKIK nyilvántartásban 

ellenőrzi. A nyilvántartásba vétel módja: az elektronikus regisztrációt segítő szoftver 

segítségével az adatlap számítógépen történő kitöltése, kinyomtatása, majd cégszerű 

aláírás után postai úton küldhető be. A nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és 

cégszerű aláírása után, postai úton is benyújtható (MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) 

24. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az eljárás végén a nyertes ajánlattevőnek a 

szerződéskötést megelőzően nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek 

köréről, amely(ek) az ajánlattevő felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi 

befolyást gyakorol, vagy amelye(ek) az ajánlattevő felett többségi befolyást 

gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) 

cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét. 

25. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 

végrehajtási rendeleteinek előírásai, továbbá a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, 

valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 

26. Ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdésére tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét 

arra, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukció keretében, 

„Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” címen 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Felhívja továbbá ajánlattevők 

figyelmét a Kbt. 40.§ (4) bekezdésének első fordulatában foglaltakra. 

27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 31. 
 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. július 31. 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a testületnek döntést kell hozni abban is, 

hogy mely vállalkozásokat kérjék fel ajánlattételre.  

Az előterjesztésben a következő három cég szerepel:  

- Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Széchenyi utca 

12.) 

- TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) 

- Körös Stúdió tervező, adótanácsadó és művészeti Kft. (5720 Sarkad, Kossuth utca 71.) 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő 

három vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot a beruházás megvalósítására vonatkozóan.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Napelemes rendszer 

kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által működtetett egyes intézményekben” tárgyú 

beruházás kivitelezésére vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást indít és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § értelmében az alábbi vállalkozásokat 

kéri fel ajánlattételre:  

- Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Széchenyi 

utca 12.) 

- TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) 

- Körös Stúdió tervező, adótanácsadó és művészeti Kft. (5720 Sarkad, Kossuth 

utca 71.). 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

231/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi 

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Napelemes 

rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által működtetett egyes 

intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan feltételes 

közbeszerzési eljárást indít és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

122. § értelmében az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

- Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Széchenyi 

utca 12.) 

- TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) 
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- Körös Stúdió tervező, adótanácsadó és művészeti Kft. (5720 Sarkad, Kossuth 

utca 71.). 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.    

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. július 31. 

 
 
 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan szeptembertől 22-től 

október 1-ig lehet pályázatot benyújtani. Erre a pályázatra készülnek, ahogyan már volt 

korábbi ülésen szó róla a gyermekorvosi rendelő tekintetében.  

A polgármester elmondja, hogy jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van, de vélhetőleg ki 

fogják írni a közvilágítás korszerűsítési pályázatot is, amely 100 %-os támogatottságú lesz. 

Megjegyzi, hogy a költségvetés készítésekor ezt a korszerűsítést a testület elvetette.  

Kérdése, hogy erre a pályázatra is készüljenek-e? 

Megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

Kanó József képviselő – javasolja, hogy készüljenek fel ezen pályázat benyújtására is, hiszen 

ráfér a korszerűsítés a településen lévő közvilágításra.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy Árpád út, Szeghalmi, Kisújszállási utcák 

világítás korszerűsítésében gondolkodnak.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye, hogy a várost körbe kellene kerülni a 

korszerűsítés tekintetében, Körösladányi u. Hősök tere, Árpád u., Sport u., Szeghalmi u. 

Eötvös u., ezzel a főbb útvonalak le vannak fedve. Számításba jöhet még a Kossuth u., Deák 

F. u., Széchenyi u., Hajós u.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a pályázat lámpatestek beszerzését 

támogatja, új oszlopok elhelyezésére nincs lehetőség. Már elhangzott, hogy a pályázati kiírás 

még társadalmi egyeztetés alatt van. Felmerült a napelemes lámpatestek elhelyezése. A 

végleges pályázati kiírás megjelenésekor tudnak bővebb tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy a lekerülő lámpatesteket el lehetne helyezni 

azokon az oszlopokon, ahol nincs lámpatest. Elmondja, hogy a Sirály utca viszonylag 

mozgalmas utca és csak minden második oszlopon van lámpatest.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a fő utca kivételével, a többi utcákban 

minden második oszlopon van csak lámpatest.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy Május 1. utcában is meg kellene oldani ezt a helyzetet, mivel ott 

sem megfelelő a közvilágítás.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha minden oszlopra lámpatest kerül, akkor a 

költségek megduplázódnak, így sikeres pályázat esetén nem lesz megtakarítás. 

Földi Imre képviselő – megjegyzi, hogy a városnapkor a központban nem volt közvilágítás, 

ami nem volt túl szerencsés.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint augusztus 20-án a tűzijáték idejére 

érdemes lenne lekapcsoltatni a közvilágítást, aminek költsége van.  
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A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.  

Megadja a szót Dékány József részére.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – meglátása szerint a járdaépítés jó ütemben halad a településen.  

Elmondja, hogy a Zrínyi utcában lévő zug lakói is jeleztek járdaépítési igényt, kb. 50 méter 

járdaszakasz megvalósításáról van szó.  

Valánszki Róbert polgármester – jelzik az igényt a karbantartó részleg felé.  

 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője kérdése, hogy 

választási különszám megjelentetésére tartanak-e igényt, ha igen akkor az október 3-án 

jelenik meg.  

Javasolja, hogy a polgármesterjelöltek 1/2 oldalon, a képviselőjelöltek pedig 1/8 oldalon 

ingyenesen mutatkozhassanak be.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – a bizottság egyetért a Dévaványai Hírlap különszámának megjelentetésével, 

valamint azzal, hogy a polgármesterjelöltek 1/2 oldalon, a képviselőjelöltek pedig 1/8 oldalon 

ingyenesen mutatkozhassanak be. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Dévaványai Hírlap különszámának 2014. október 3-án történő 

megjelentetésével, valamint azzal, hogy a polgármesterjelöltek 1/2 oldalon, a 

képviselőjelöltek pedig 1/8 oldalon ingyenesen mutatkozhassanak, kéri az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

232/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásra való felkészülés érdekében a Helyi Választási 

Bizottság által nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek 

részére lehetőséget biztosít arra, hogy a 2014. október 3-án megjelenő 

Dévaványai Hírlap Választási Különszámában egy alkalommal ingyenesen 

bemutatkozhassanak, ismertethessék választási programjukat. 

A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a polgármesterjelöltek 1/2 

oldal, a képviselőjelöltek 1/8 oldal terjedelemben mutatkozzanak be.   

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban 

foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató 

    Burainé Murányi Magdolna főszerkesztő 

Határidő: értelem szerint 
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Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a 

sportpályával kapcsolatos megállapodás tervezetet megküldte a Körös-Berettyói 

Vízgazdálkodási Társulat részére. A társulat igazgatója a tervezetben foglaltakkal egyetért, de 

a szakértői vélemény elkészültéig, azt nem kívánja aláírni. Ha a szakértői cég magas összeget 

állapít meg a helyrehozatalra, az tönkre teheti cégüket.   

A polgármester elmondja, ha a megállapodás nem kerül aláírásra, abban az esetben jogi útra 

viszik az ügyet.  

Megjegyzi, hogy a szakértő a vizsgálatot szeptember 30-ig tudja elvégezni, a garancia pedig 

szeptember 23-án lejár.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy jogi útra kell vinni az ügyet.  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – említést tesz a garancia idő lejártáról, annak meghosszabbításáról.  

Ennek az ügynek a végére kell járni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub mellett lévő járdaszakasz 

egy része felpúposodott, amit helyre kell hozni, mivel balesetveszélyes.   

A polgármester elmondja, hogy 2014. augusztus 15-én 13 órára kerül sor rendkívüli testületi 

ülés összehívására, az ülésen már elhangzott, hogy milyen döntések meghozatala válik 

szükségessé.  

  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 13
35 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

polgármester       jegyző 

 


