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I-1/9-23/2014. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő 

    

Távolmaradt:  Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 

irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Erdős Csaba Pénzügyi- Ellenőrző- 

Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, Kissné Varga Teréz Pénzügyi- Ellenőrző- 

Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Kiss Károly képviselő és Nyuzó Marietta képviselők jelezték, hogy a mai 

testületi ülésen más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. 

 

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

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A „Dévaványa belterületi útépítés 2014.” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás 

eredményeként a megvalósításhoz szükséges többletköltség biztosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  
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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, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

284/2014.(IX.22.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 22-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A „Dévaványa belterületi útépítés 2014.” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás 

eredményeként a megvalósításhoz szükséges többletköltség biztosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a belterületi útépítések 

vonatkozásában a beruházáshoz szükséges munkálatokat az önkormányzat készítse elő. Az 

önkormányzat a beruházáshoz szükséges engedélyezési tervdokumentációkat megrendelte, az 

egyes utak útépítésére vonatkozóan az építési engedélyről szóló határozatok már 

rendelkezésre állnak, a határozatok jogerejéről szóló értesítés a napokban rendelkezésre fog 

állni.  

A Képviselő-testület a 190/2014.(VI.16.) Dv. Kt. határozatával döntött arról, hogy az utak 

építésére vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. 

Az önkormányzat az utak építésére vonatkozóan tervezői költségbecslést kért, mely alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni a 2014. évi 

költségvetésben betervezett 21.000.000,- Ft-os keretösszeget, így amennyiben a közbeszerzési 

eljárás során a keretösszegtől magasabb összegű árajánlat érkezik úgy azt a többlet költséget 

az önkormányzatnak rendelkezésre kell bocsátania.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testült tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy „Dévaványa belterületi útépítés 2014.” tárgyban indítandó 

közbeszerzési eljárás eredményeként a megvalósításhoz szükséges többletköltséget az 

önkormányzat 2014. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítsa, kéri az 

kézfelnyújtással jelezze.   
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

285/2014.(IX.22.) Dv. Kt. hat. 

 

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

belterületi útépítés 2014.” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás eredményeként a 

megvalósításhoz szükséges többletköltséget az önkormányzat 2014. évi költségvetés 

fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

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 16
15 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 

 


