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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Köszönti a bizottsági
ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy az ülésről távolmaradt Novák Imre bizottsági tag és Szilágyi Ferenc
bizottsági tag akik távolmaradásuknak okát jelezték.
A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a bizottság létszáma: 3 fő.
A bizottság elnöke a napirend ismertetésére tér át.
1. A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámoló
véleményezése.
Előadó:
Czeglédi Tünde szakmai koordinátor
2. Az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató véleményezése.
Előadók:
Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
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3. A 2015. évi költségvetés tervezetének véleményezése, és a költségvetés elfogadása,
valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása.
Előadó:
Valánszki Róbert polgármester
4. Bejelentések
A bizottság elnöke kérdésként tette fel a bizottság tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a bizottsági tagok nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A bizottság elnöke szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
23/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2015. február 23-án tartandó nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
1. A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámoló
véleményezése.
Előadó:
Czeglédi Tünde szakmai koordinátor
2. Az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató véleményezése.
Előadók:
Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
3. A 2015. évi költségvetés tervezetének véleményezése, és a költségvetés elfogadása,
valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása.
Előadó:
Valánszki Róbert polgármester
4. Bejelentések
1. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér az első napirendi
pont megtárgyalására, amely a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló
beszámoló véleményezése.
Megkérdezi Czeglédi Tündét a Strandfürdő szakmai koordinátorát kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni.
Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a
beszámolóban leírtakhoz, azonban ha bárkinek kérdése van arra szívesen válaszol.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Az utóbbi napokban
folyamatosan egyeztettek a szakmai koordinátorral, főleg a foglalkoztatással kapcsolatban.
Remélik az idei évben is zökkenőmentesen fog zajlani.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
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Valánszki Róbert polgármester – A Strandfürdőnél lévő árakhoz kíván hozzászólni.
Tomasovszky Sándor képviselőjelölt felvetése alapján lehet érdemes lenne összehasonlítani
az árakat az általa megadott településsel, mely hasonló méretű, mint Dévaványa és a strandja
is nagyságrendileg ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja. Az ő áraik a dévaványai áraktól
néhol eltérnek és nem frekventáltabb a hely sem. Lehet el kellene gondolkozni azokon az
árakon, akár a belépőjegy tekintetében, hogy egy kicsit hozzáemeljék ezeket a dolgokat.
Továbbá némelyik szolgáltatás árát célszerű lenne kerekíteni. Javasolja, hogy nézzék át az
árakat és a későbbiekben hozzanak erről döntést.
Tavalyi évben megjelent cikk alapján a dévaványai strand az ország egyik legolcsóbb
termálfürdője volt. Ugyanakkor az is igaz lehet, hogy gyakran az árak minősítik a
szolgáltatást is. A jelenlegi díjszabások a helyi strandolóknak nagyon kedvezőek, viszont nem
gondolja úgy, amennyiben elrugaszkodnának kicsit felfelé ezektől az áraktól, akkor azt a
Strandfürdőt igénybevevők nem tudnák megfizetni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről
szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
24/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi
működéséről szóló beszámoló elfogadását.
Felelős: Határidő: (A Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működésének beszámolója a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – A polgármester által
említett árakra tér rá. Úgy gondolja, hogy más településen kialakult szokásokhoz hasonlóan
Dévaványán is előnyben kellene részesíteni a helyieket és részükre kedvezményt biztosítani.
A más településekről érkezők esetében lehetne áremelést végezni, ez más strandfürdőknél is
bevett gyakorlat. A helyi árakat még nem hasonlította össze más hasonló kaliberű települések
strandjainak áraival.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Azért maradtak meg a jelenlegi árak a
Strandfürdőnél, mert minden évben volt valamilyen felújítás és ezáltal sérült a
vendégforgalom. Az akkori képviselő-testület azért döntött úgy, hogy valamilyen módon
kárpótolja a vendégeket és nem emeli az árakat.

3

Valánszki Róbert polgármester – Javasolja, hogy a testületi ülésen kerüljön megvitatásra a
téma és addig lesz elegendő idő az átnézésre.
Tomasovszky Sándor képviselőjelölt – Azért javasolja az áremelést, mert ez most lenne
bevezetve, ezért ennek mértékét most kell megszabni, ráadásul a büfé ki lesz adva
üzemeltetésbe. Ennek a korlátja biztosan az volt, hogy minősíthetetlen volt a büfészolgáltatás.
Most talán sikerülni fog a nagymedence vizének temperálása és ezáltal további szolgáltatás
javulás várható. Erre most lehetne alapozni, mert utána nagyon sokáig meg fogja határozni a
minőséget. Mindenki emlékezhet, hogy a vízforgató megjavítása után mennyivel javult a
minőség. Véleménye szerint érdemes lenne lépni az áremelés tekintetében.
Kiss Károly alpolgármester – Mindenki emlékszik a téli kiúszós medence megnyitására,
melyet később az érdektelenség miatt be kellett zárni. Az embereknek nem volt arra pénzük,
hogy legalább hétvégén ezt a szolgáltatást megfizessék. Ezek az árak biztosan a dévaványai
látogatóknak kedveznek. Aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy különbséget tegyenek a
helyi és a vidéki látogatók között, vagyis a más településről érkezők magasabb árat fizessenek
a szolgáltatásokért.
Valánszki Róbert polgármester – A gyomaendrődi strandnál is hasonlóan működik a dolog, a
helyi lakosok kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatást.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Miskolctapolcán is
lakcímkártya felmutatásával lehet belépni.
Kiss Károly alpolgármester – Továbbra sem tartja jó megoldásnak ezt a dolgot. A
szolgáltatás igénybevétele pedig mindenki által ismert, hogy időjárásfüggő. Attól, hogy a büfé
színvonala megváltozik, még nem biztos, hogy több látogató lesz. Minden évben az
önkormányzatnak több milliójába kerül a strand működtetése. Voltak próbálkozások az elmúlt
évben a rezsicsökkentésre, több dolgot is átalakítottak. Nem sok olyan strand van az
országban, amely nyereséggel működik. Figyelembe kell venni a lehetőségeket a
működtetésnél, melyekkel olcsóbbá lehetne tenni.
Mile Lajos alpolgármester – A dévaványai és a jászapáti strandot össze kellene hasonlítani,
mivel nem ismeri, hogy milyen körülmények vannak a helyi, illetve a jászapáti strandon.
Tomasovszky Sándor képviselőjelölt – Valamivel több szolgáltatás található ott, mint
Dévaványán.
Mile Lajos alpolgármester – A jászapáti strand honlapján kettő termálvizes medence,
pancsoló medence, úszómedence található. Megállapítása szerint több medence található ott,
mint a dévaványai strandfürdőnél. Nincs ellene az áremelésnek, viszont meglátása szerint a
drasztikus áremelések más településekre fogják elvonzani a látogatókat.
Kanó József képviselő – Kiss Károly alpolgármester által elmondottakkal egyetért. Ismerve a
dévaványai emberek anyagi helyzetét, számukra az áremelést nem tartja elfogadhatónak. A
vidéki látogatókkal kapcsolatban az a véleménye, hogy aki jómódú és megteheti az egy
színvonalasabb fürdőbe látogat el. A kevésbé tehetősebb emberek választják a dévaványaihoz
hasonló strandokat. Nem hiszi, hogy a bevételek nőni fognak azáltal, hogy a belépőjegyek
árát megemelik. El kell fogadni, hogy a dévaványai strandfürdő ilyen árszínvonalú.
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Tomasovszky Sándor képviselőjelölt – A korábbi több mint 10 éves üzemeltetéssel
kapcsolatos érdekeltsége miatt jutott eszébe a strandfürdő árainak megemelése. Valóban nem
sokat határoz az ár, viszont a szolgáltatási területen töltött évek alatt megtapasztalta, hogy az
ár reklámhordozó is egyben. Ha alacsonyabb mértéken határozzák meg az árakat, akkor
úgymond egyfajta véleményt mondanak a saját szolgáltatásukról. Ennek van reklámhordozó
értéke. Amikor ő csinálta a büfét, akkor egyáltalán nem volt igaz az, hogy csak az olcsó
terméket vitték volna a vásárlók, mert annyira szegények lettek volna. Nyilvánvalóan
mindenhol visszafogottabban vásárolnak az emberek. Kiszámítható volt, hogy körülbelül
mekkora összeget fognak elkölteni az emberek a büfében. Bármilyen meglepő nem az olcsó
áru fogyott. Nyugodtan lehetett venni a legdrágább jégkrémeket, mert azokat jobban vitték a
vásárlók. Teljesen nem fedi a valóságot, hogy az áremelések nagyon megterhelnék a helyi
lakosokat. Nem hiszi, hogy a vállalkozási feladatokat össze lehetne keverni a szociális
segítségnyújtással. Véleménye, hogy nem kellene lebecsülni a saját szolgáltatásukat.
Valánszki Róbert polgármester – Érdeklődik, hogy ezidági a téli időszakban hány látogatója
volt a strandnak?
Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – Pontosan nem tudja, körülbelül 60
látogató lehetett eddig, de lehet hogy ennél is kevesebb.
Valánszki Róbert polgármester – A téli nyitva tartást feleslegesnek tartja, mivel óriási
költsége van és nincs kihasználva.
Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – Akciókkal is próbálta csalogatnia
látogatókat, viszont nem volt érdeklődés.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Javasolni tudja, hogy dolgozzák ki a 10
%-os árnövekedést, hasonlóan, mint a többi területen.
Valánszki Róbert polgármester – Két részre bontaná a dolgot. Meg kell állapítani a díjakat a
nem dévaványaiak és a dévaványai lakosok esetében is.
Tomasovszky Sándor képviselőjelölt – A kempingnél jelenleg úgy van meghatározva, hogy
az oda látogatók a fürdő szolgáltatásait is igénybe vehetik. Ha kiveszik a fürdő
szolgáltatásainak árát, akkor lényegében alig fizetek személyi szolgáltatást a kempingezők. A
jászapáti kempingnél van egy olyan beépítés, hogy díjazzák a minél több nap eltöltését.
A dévaványai kempingnél is javasolja, hogy egyhetes időszakot jelöljenek ki és aki egy hétnél
többet tölt el a kempingben, az kedvezményben részesülne.
Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – Van ilyen lehetőség Dévaványán is, ez
három éjszakánál többet eltöltött vendégekre vonatkozik.
Németi József képviselő – A büfé üzemeltetésével kapcsolatban szeretné megemlíteni, hogy
a pályázatok eredményhirdetésének határidején, a március 27-én nem-e lehetne módosítani és
előbbre hozni azt.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – A későbbiekben majd
beszélnek még a strandbüfé bérbeadásáról ezért javasolja akkor térjenek vissza erre a témára.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
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Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a testület felé, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat szolgáltatásaira vonatkozó
árak emelésére vonatkozóan egy későbbi ülésen hozzanak döntés kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
25/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat
szolgáltatásaira vonatkozó árak emelésére vonatkozóan egy későbbi ülésen hozzanak
döntést.
Felelős: Határidő: 2. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a második napirendi
pont megtárgyalására, mely az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató
véleményezése.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – A tájékoztatóban minden részletesen le van írva. A területi
operatív fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a felsorolt négy ponttól eltérően még
több dolog szerep valójában itt. Amit anno elkezdtek a Makkos-erdőnél a fatelepítést,
tereprendezést azt a 30 millió Ft-ot kivették belőle. A Szociális Szövetkezetnek volt
növénytermesztési eszközök fejlesztésére 100 millió Ft amit szintén kivettek. Ez még a TOP
4.0-nál volt így amit a 5.0-nál is jóváhagytak. Brüsszelbe így küldték ki jóváhagyásra,
ugyanakkor a Zalai Mihály megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke jelezte és már meg is
küldték a TOP 6.0 verziót, amit a múlthéten kapott meg az önkormányzat és a kollégák most
dolgozzák át. Ki lett küldve Brüsszelbe jóváhagyásra. Nem lehet tudni mit fognak belőle
jóváhagyni, mert a feje tetejére kell fordítani az egészet. Prioritásokat, projektötleteket is
vártak. Gyakorlatilag az első verzió szerint 509 millió Ft jutott volna Dévaványára, de most
nem lehet tudni a pontos összeget. Ennek ellenére a mostani 14 programban közel 3,5
milliárdos programcsomagot fogalmaztak meg. Ebbe benne van a Dévaványa-Ecsegfalva
közötti közút 1 milliárd Ft-tal, Körösladány felé 9 km-es útszakasz felújítása 600 millió Ft-tal,
nagyon bíznak a pozitív elbírálásban. Azt már lehet látni, hogy a 17 millió Ft plusz 28 millió
Ft-os keret összeget megemelték 58 milliárd Ft-ra. Jelenleg még kicsit bonyolult a rendszer,
de elvileg az év második felében nyílnak meg a kapuk és onnantól kezdve lehet a
prioritásokra lehívni a támogatásokat.
Azt még tudni kell, hogy a gazdaságfejlesztéses csomag 50 %-os támogatásokat fog
tartalmazni. Van némi esély arra, hogy a másik 50 %-hoz fognak adni önerő támogatást. De
mivel az önkormányzatnál is a programcsomagnak a legnagyobb szelete a gazdaságfejlesztés
így reménykednek benne, hogy meg lesz a 100 %-os támogatás.
Kerékpárhálózat építése van még a csomagban két ütemben, napelem park, az egészségügyi
centrum mely a legfőbb prioritás, a téglagyári ipari park infrastrukturális fejlesztése és
kialakítása, Eötvös utca teljes szakaszának újra aszfaltozása, Ecsegfalva és Körösladány felé
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vezető közutak újra aszfaltozása, tervbe van a piaccsarnok elkészítése, a pedagógiai
szakszolgálatnak az eszközfejlesztése, családbaráttá nyilvánítása is szerepel a tervek között.
Ebből áll jelenleg a TOP, melyhez szeretnének még egy ökoturisztikai fejlesztést amit az
úgynevezett „Túzokteleppel” közösen valósítanának meg. Bár anno ebből a csoportból a
városházát kivették, viszont reméli lesz valamilyen lehetőség ennek a megépítésére is.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. A térfigyelő kamerarendszernek a kiépítésére szóló pályázat lejárt, mit lehet
róla tudni?
Valánszki Róbert polgármester – Négy céget kértek fel ajánlattételre. Az egyik Kft.
megfogalmazta a kérdéseit a kiírással kapcsolatban, melyek jogosak voltak. Amit az
önkormányzat úgy gondolt, hogy jó lesz és a Belügyminisztérium specifikációinak megfelel
majd, azt valójában az önkormányzat munkatársai nem tudták összerakni kellőképpen. Ebből
kifolyólag vissza lett vonva a kiírás és szeretnének megbízni egy olyan biztonságtechnikával
foglalkozó céget aki összetudja hasonlítani a felhívásokat, az ajánlatokban megadott tételeket
és eltudja dönteni, hogy a minisztérium általi előírásoknak megfelelően lett összeállítva a
rendszer. Ennek nyilvánvalóan költsége lesz, de így is jobban jár az önkormányzat, mintha a
későbbiekben derülne ki, hogy a beépített kamerarendszer nem felel meg az előírásoknak és
ebből kifolyólag vissza kell fizetni a kapott támogatás összegét.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a
tájékoztatást. Megadja a szót Kanó József képviselő részére.
Kanó József képviselő – A ravatalozó felújításával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az
épület előtti teret célszerű lenne megemelni, mivel esős időszakban ott megáll a csapadék.
Úgy gondolja amennyiben sor kerül a ravatalozó felújítására, abban az esetben az előtte lévő
teret is célszerű lenne rendbe tenni.
Valánszki Róbert polgármester – Meg kell vizsgálni, hogy melyik eljárás az olcsóbb,
térkővel lefedni a területet, esetleg egy aszfaltréteggel javítani a hibát.
Kiss Károly képviselő – Aszfaltot tartja célszerűnek, viszont esztétika szempontjából a
térkővel való burkolás a szebb.
Valánszki Róbert polgármester – Meg kell nézni a terület nagyságát és ki kell számolni a
térkővel való burkolás költségét.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló
tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
26/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag vegye tudomásul.
Felelős: Határidő: (A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a harmadik
napirendi pont megtárgyalására, mely a 2015. évi költségvetés tervezetének véleményezése,
és a költségvetés elfogadása, valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, amennyiben
szóbeli kiegészítést kíván tenni a leírtakhoz.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Az előterjesztésben részletesen leírt
minden, ami újként, módosításként szerepel azt kiemelte az anyagban.
A negatív egyenleg nem csökkent, hanem nőtt. Ennek nagyobb hányada a fejlesztésekhez
kapcsolódik. Az év második felében lehet majd látni, hogy ezt az összeget milyen pályázatok
önerejéül tudják felhasználni.
Ennyiben kívánt szóbeli kiegészítést tenni a leírtakhoz.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét
1.135.896.000,- forint költségvetési bevétellel, 1.334.780.000,- forint költségvetési kiadással,
198.884.000,- forint költségvetési egyenleggel kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
27/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé hogy „az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről” szóló önkormányzati rendelet kerüljön megalkotásra.
(„az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezete a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Ismételten szavazásra kéri
a bizottság tagjait.
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Aki javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatban foglaltak szerint a
középtávú tervet kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
28/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján fogadja el a 2015-től -2018. évre szóló középtávú tervét,
Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2015. - 2018. évekre.

Adatok: ezer forintban
Megnevezés

Ssz.

Helyi adók

01

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyév
2015.

2016. év

2017. év

2018. év

205 000

180
000

180
000

180 000

59 046

90 000

90 000

90 000

2 000

2 000

2 000

2 000

02
03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó
bevétel
Részvények, részesedések értékesítése

04
05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

06

Díjak, pótlékok, bírságok

07

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08

Saját bevételek (01+…+08)

09

266 046

272
000

272
000

272 000

Felvett hitel tőketartozása/év

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

Kötvénytörlesztés /év

12

0

0

0

0

9

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

13

0

0

0

0

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (10+…+13)

14

0

0

0

0

Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
azonnal

4. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a negyedik
napirendi pontra, mely a bejelentéseket tartalmazza. Első bejelentés az Önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletének a módosításával kapcsolatos.
A bizottság elnöke megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Negyedik alkalommal kerül
módosításra az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete, melyet a zárási feladatok
egyeztetése kapcsán előjött feladatok indokolják. Egyetlen egy olyan bevétel van, az előre
kiutalt 2015. évre vonatkozó normatíva egyrésze és annak kellett előirányzatot teremteni a
bevételi oldalon. A többi oldalon látható a sorok közötti átvezetés, de az új számviteli törvény
így kívánja meg, előirányzat nélkül nem lehet teljesítés. Ezekről a dolgokról szól a jelenlegi
módosítás.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását úgy, hogy a rendelet fő összege
1.969.214.000,- Ft-ról 1.976.990.000,- Ft-ra módosul kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
29/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 2014. évi költségvetésről
szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt
tervezet szerint alkossa meg.
(„az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
véleményezésével kapcsolatos.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.
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Szarka Andrea igazgatási irodavezető – Az előterjesztésben minden részletesen le van írva,
mellékelve van a rendelet tervezet. Nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, akinek
kérdése van, arra válaszol.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megadja a szót Kanó
József képviselő részére.
Kanó József képviselő – Véleményt szeretne megfogalmazni. A hétfői Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén elég alaposan megtárgyalták a rendelet tervezetet. A rendelet
tervezetben a pénzbeli ellátások rendkívüli települési támogatások esetében egy limit van
meghatározva az adható összeg tekintetében. A rendkívüli települési támogatás adható
alkalmanként vagy havi rendszerességgel. Az alkalmanként adott rendkívüli települési
támogatás mértéke legfeljebb 5.000,-Ft. Úgy gondolja, hogy ez az élettől teljes mértékben
elrugaszkodott. Példaként hozza fel, akinek van 5 gyermeke és az egy főre eső jövedelem
13.000,-Ft annak is csak 5.000,-Ft-ot tudnak adni maximum. Itt differenciálni nem lehet.
Jelenleg a bizottság a közfoglalkoztatásban résztvevőknek 2.000,-Ft önkormányzati segélyt
ad, azok akiknek a jövedelme 20.000,-Ft körül van azok 3.000,-Ft-ot kapnak, akik pedig
ezeken a kategóriákon kívül esnek, azok esetében nem életszerű az 5.000,-Ft. Azon túl, hogy
nem tartja életszerűnek ezt az összeghatárt, a bizottság keze is meg lesz kötve ebben az
esetben. Abban az esetben sem tudnak majd nagyobb támogatást adni a rászorulóknak ha
váratlanul nagyon nehéz élethelyzetbe kerülnek. A rendelet tervezetből ezt az összeghatárt
kihúzná. A bizottság önállóan tudja végezni a munkáját és megfelelő döntéseket tud hozni.
Már a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is jelezte az igazgatási irodavezető felé,
hogy nem tartja jó ötletnek ezt a fajta összeghatár bevezetését, aki akkor még ennél is
kevesebbet, 4.000,-Ft-ot javasolt.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – A jogbiztonság elvének kiindulásából tervezte be a
rendkívüli települési támogatás jogcímnél a maximálisan adható 5.000,-Ft-os összeghatárt. A
többi ellátási formánál is van összeghatár meghatározva. Amennyiben a testület ezt nem
szeretné, abban az esetben ez kivezetődik a rendelet tervezetből.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Úgy gondolja, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke és a bizottság tagjai felelősen tudnak dönteni a
kérelmek esetében. Javasolja, hogy a bizottság elnöke határozzon meg egy összeghatárt.
Kanó József képviselő – Amikor a 2015-ös évet kezdte a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, akkor a polgármesterrel, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökével, a
gazdálkodási irodavezetővel átbeszélték, hogy a bizottság mekkora keretösszeggel
rendelkezik, melyből gazdálkodni tud. A bizottság tartotta magát a megbeszélésen
elhangzottakhoz és felelősen gazdálkodik. A rendkívüli települési támogatás esetében adható
maximális összeget nem kell meghatározni, ezt a részt ki kell venni a tervezetből. Továbbra is
csak azt tudja elmondani, hogy ebben az esetben a bizottság keze meg lesz kötve.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – Az elhangzott 5.000,-Ft-os maximális összeg csak
az egyszeri, esetenként adható támogatásokra vonatkozna. A tartós önkormányzati
segélyeknél továbbra is tudja a bizottság segíteni hosszabb távon a rászorulókat.
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Kanó József képviselő – Az igazgatási irodavezetőtől kérdezi, hogy hogyan kezelné azt a
helyzetet amikor a kérelmező a gyermek ruházatára, élelmezésére kéri a támogatást?
Példaként vegyenek alapul egy négy gyermekes családot, ahol az egy főre jutó jövedelem
12.000,-Ft.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – A tartós önkormányzati segélyek esetében továbbra
sem határozott meg maximális összeghatárt. Ha azt látja a bizottság, hogy egy családnál
tartósan jövedelemcsökkenés állt be, akkor azoknak a családoknak a részére tartós
önkormányzati segélyt tud megállapítani.
Az alkalmanként adható támogatások esetében az elhangzott 4.000,-Ft, illetve az 5.000,-Ft
maximum meghatározása is a bizottság korábbi döntéseiből adódott.
Kanó József képviselő – Úgy gondolja, ha a bizottság tartós önkormányzat segélyt biztosít
egy családnak, akkor bizonyos mértékig elkötelezi magát. Ezért is tartja nagyon fontosnak,
hogy a bizottság keze ne legyen megkötve.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotását azzal a feltétellel, hogy a tervezetben szereplő II.
fejezet 5. § (2) bekezdését vegyék ki a rendelet tervezetből kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
30/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg.
(A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezete
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentésre tér rá, mely a vásári és a piaci helypénzekről, mérlegelésről és karámhasználatról
szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – A rendelet ami 2004-ben került megalkotásra komplexen
tartalmazta a piacra vonatkozó részletszabályokat, a mérlegelést és a karámhasználatra
vonatkozó díjtételt. Ami jelenleg a bizottság előtt van előterjesztés az csak a piaci
helypénzekre vonatkozik. Mai napon még egyeztetett Tóbiás Gáborral a piac üzemeltetőjével.
Felvetődött még az állatvásárnak a tényleges tartása, illetve a nem tartása. Továbbá szóba
került még a mázsaháznak mérlegelésre vonatkozó bevétele. A testületi ülés előtt még egy
kiegészítő rendeletet fog eljuttatni mindenki részére, melyben a mázsahasználatnak a díja
részletesen szerepelni fog. Azt kell látni, hogy a 2004-es rendelet eléggé szűkre szabott volt.
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Aki anno ezt nézte láthatta, hogy a rendeletnek a részletszabályai azon túl, hogy milyen
helypénzek jelennek meg, nem igazán volt. Ezt most megpróbálták formába önteni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a jegyzőnek
az elmondottakat. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
31/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a vásárokról és piacokról szóló
önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg.
(A a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet tervezete a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Képviselő-testület bizottságainak személyében történő módosítással kapcsolatos.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Gyakorlatilag arról van szó, hogy korábban elkerülte a
figyelmet az, hogy alpolgármester bizottságban nem tölthet be tisztséget. Ebből kifolyólag
értesítette az önkormányzatot a kormányhivatal Törvényességi osztálya.
A Főosztály felhívta a figyelmet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ és 79. §-ban foglalt előírásokra:
58. § (1) „… Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.”
„79. § (2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására
vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a
főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.”
Ennek megfelelően a két alpolgármester, akik bizottsági funkciót töltöttek be, Kiss Károly
alpolgármester az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja volt, Mile Lajos
alpolgármester pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottságban volt tag, helyettük új tagokat
kell választani. Továbbá dr. Ágoston Sándor képviselő mandátumáról történő lemondása után,
helyébe 2015. február 26-án hivatalosan is belép Tomasovszky Sándor képviselő jelölt aki
ezáltal mandátumhoz jutott.
Az elmondottak alapján három üres hely van a bizottságokban, melyeket fel kell tölteni. A
korábbi jónak tartott elképzelés, mely úgy szólt, hogy egy képviselő csak egy bizottságnak a
tagja, az most úgy látszik nem fog működni.
Úgy gondolja, hogy a külsős bizottsági tagok személyét nem célszerű megváltoztatni, ugyanis
ezt nem indokolja semmi, továbbá a bizottsági elnökök személyét is változatlan formában
hagyná. A bizottsági tagoknak kellene azt felvállalni, hogy esetlegesen két bizottságban is
tagságot vállalnak.
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság havonta két alkalommal ülésezik, oda választani kell
valakit Mile Lajos alpolgármester helyére, viszont az ő esetükben nem javasolja másik
bizottságban való részvételt, hiszen havonta kétszer van ülésük.
Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy aki a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban tag, az az
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságban vállal tagságot, illetve fordítva lehet még.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a
polgármesternek az elmondottakat. Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Attól függetlenül,
hogy az üléseken ez a téma még nem volt megbeszélés tárgya, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság egyik tagjával Nagy Erzsébettel már beszélt erről. Elmondta, hogy szakmailag jó
lenne számára egy háttérsegítség és ennek kapcsán merült fel az a gondolat, hogy szerepet
vállalna a bizottságban. Korábban már volt tagja a bizottságnak, ezért nem volna számára új
dolog.
Valánszki Róbert polgármester – Tehát arról lenne szó, hogy a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságban továbbra is megmaradna, mint bizottsági tag és belépne a Szociális és
Egészségügyi Bizottságba is.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Igen, két bizottságban
is vállalna munkát amennyiben megfelel mindenkinek az előbb említett verzió, de szívesen
vállalna akármelyik bizottságban még munkát.
Kanó József képviselő – Korábban már dolgozott együtt Nyuzó Marietta képviselővel egy
bizottságban, akkor a képviselő elfoglaltsága miatt sokszor nem tudott megjelenni az üléseken
és ebből kifolyólag szívesebben látná a bizottságban új tagként Tomasovszky Sándort.
Jelenleg Novák Imre bizottsági tag nem tud jönni az ülésre egészségügyi problémái miatt.
Tomasovszky Sándor képviselőjelölt – Megtisztelőnek tartja a felkérést, viszont ez a terep
tőle nagyon távol áll, ugyanis nincs helyismerete hiába lakik Dévaványán, több mint 30 évig
csak hellyel-közzel volt jelen. A másik két bizottságot sokkal testhezállóbbnak tartja abból is
kifolyólag, hogy sokáig a szolgáltatás terén dolgozott.
Valánszki Róbert polgármester – Méltányolja és megköszöni a Nyuzó Marietta által
elmondottakat, hiszen szakmailag is segítséget tudna nyújtani a Szociális és Egészségügyi
Bizottság munkájában. Novák Imre képviselő bizottsági munkájával kapcsolatban megemlíti,
hogy valóban nem jár rendszeresen egyik bizottság ülésére sem. Képviselőnek lett
megválasztva és a rábízott munkájának eleget kellene, hogy tegyen.
Javasolja, hogy Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Mile Lajos
alpolgármester megüresedett helyére lépjen be. Ezáltal a bizottság összetételének kérdése
megoldódott.
Az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságba pedig a dr. Ágoston Sándor volt képviselő
megüresedett helyére Tomasovszky Sándor mandátumhoz jutott képviselőjelölt lép be. Ezt
követően már csak Kiss Károly alpolgármester megüresedett helyét kell betölteni valakinek az
oktatási bizottságban.
Kanó József képviselő – Nyuzó Marietta képviselő elfoglalt ember. Korábbi szociális
bizottsági tagsága esetén nem tudott mindig részt venni az üléseken. Jelen esetben is ettől tart,
hogy a képviselő munkájából adódóan nem tud majd részt venni az üléseken.
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Jó megoldásnak tartja azt is, ha Németi József az oktatási bizottság elnöke lépne be a szociális
bizottságba és saját maga pedig az oktatási bizottságba lépne be új tagként.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Szakmailag sokat
tudna segíteni a bizottságnak és nincs akadálya annak, hogy részt tudjon venni az üléseken.
Valánszki Róbert polgármester – Telefonon felhívja Novák Imre képviselő és megkéri
nyilatkozzon a bizottsági tagságai illetően.
(Telefonvonalban van) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő –
Köszönti a jelenlévőket.
Valánszki Róbert polgármester – Elmondja, hogy eddig egyedül Novák Imre képviselő volt
az a személy aki kettő bizottságban is szerepet vállalt. Ezidáig nem járt rendszeresen a
bizottsági ülésekre, melynek valószínűleg megvan az oka. Kérdésként teszi fel a képviselő
felé, hogy ezután megoldható-e számára az, hogy részt vegyen a bizottsági üléseken, illetve,
hogy mindkét bizottságban fenn kívánja-e tartania tagságát.
(Telefonvonalban van) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő –
Anno a Szociális és Egészségügyi Bizottságba lényegében létszámfeltöltés miatt került be.
Azt, hogy a jövőben a bizottsági üléseken való részvételt hogyan tudja megoldani még nem
látja előre, ugyanis térdműtét előtt áll. Erre a kérdésre pillanatnyilag nem tud hitelt érdemlően
válaszolni. Nyilvánvaló, mint megválasztott képviselő vannak kötelezettségei, melyeknek
eleget kell tenni. Érdemi választ nem tud adni továbbra sem arra a kérdésre, hogy mikor tud
részt venni a bizottsági üléseken és mikor nem.
Valánszki Róbert polgármester – Ez a válasz jelenleg kevésnek bizonyul. Megértik, hogy
egészségügyi problémája van.
(Telefonvonalban) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő –
Érdeklődik, hogy mi a konkrét kérdés.
Valánszki Róbert polgármester – A konkrét kérdés az, hogy mindkét bizottsági pozícióját
fenn kívánja-e tartani a képviselő és rendszeresen részt tud-e venni az üléseken?
Nyilvánvalóan átmeneti dolog, hogy egészségügyi problémája van, műtét előtt áll.
(Telefonvonalban) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Nem
ragaszkodik a bizottsági tagságokhoz.
Valánszki Róbert polgármester – A félreértés elkerülése végett tájékoztatja a képviselőt,
hogy nem áll szándékukban a bizottsági tagságairól lemondatni, csak tudni szeretnék, hogyan
tervezzék a jövőben a bizottságok felállását.
(Telefonvonalban) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – A
bizottságok felosztására tett javaslatot tudomásul veszi.
Valánszki Róbert polgármester – Kérdése, hogy a képviselő mindkét bizottságban vállalja a
tagságot vagy csak egy bizottságban?
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(Telefonvonalban) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő –
Maradhat mindkét bizottsági tagsága, az üléseken a felépülése után részt fog venni, a
dolognak ezt az operatív részét mindkét bizottság elnökével megbeszélte. Viszont ha újra
lesznek osztva a bizottságok akkor tudomásul veszi a döntést.
Valánszki Róbert polgármester – Nem kívánják lemondatni a képviselőt egyik bizottsági
tagságáról sem, csak felmerült az a probléma, hogy nem jár be az ülésekre és ennek nem
tudták mi lehet az oka. Ebből kifolyólag szeretnék megtudni, hogy a képviselő fenn szeretné-e
tartani mindkét bizottsági tagságát vagy csak az egyiket és ha csak az egyiket, akkor az
melyik bizottsági tagság lenne?
(Telefonvonalban) Novák Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő –
Átgondolva a dolgokat akkor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban való tagságát kívánja
fenntartani.
Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a képviselőnek a tájékoztatást. Jobbulást kíván
számára.
Novák Imre nyilatkozata alapján a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban való tagságát kívánja
fenntartani, ezáltal a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Nyuzó Marietta mellé plusz egy
fő kell még új tagként.
Gyakorlatilag Földi Imre képviselő, Németi József képviselő és Tomasovszky Sándor
képviselő jelölt közül lehet választani valakit erre a pozícióra.
Kanó József képviselő – Nyuzó Marietta képviselő úgy nyilatkozott, hogy rendszeresen tud
járni a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléseire, a két nem képviselő bizottsági tag Nagy
Erzsébet és Dr. Demeter Erzsébet minden bizottsági ülésen részt vett eddig, tehát a bizottság
így határozatképes lesz minden ülésen ezért javasolja, hogy Novák Imre bizottsági tagot
hagyják benne a bizottságban és felgyógyulása után térjenek vissza erre a témára.
Valánszki Róbert polgármester – Akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma
megvan, már csak az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságnak a létszámát kell
rendezni.
Kanó József képviselő – Vállalja az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságban a
tagságot.
Valánszki Róbert polgármester – Ebben az esetben mindhárom bizottság teljes létszámú.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
32/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Képviselő-testülete 328/2014.(X.20.)
Dv. Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítsa:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Földi Imre
Tagjának:
Novák Imre
Nyuzó Marietta képviselőket
Kissné Varga Terézt
Szilágyi Ferencet megválasztja.
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Németi József
Tagjának:
Kanó József
Tomasovszky Sándor képviselőket
Varga Istvánnét
Szabóné Szilágyi Editet megválasztja
Szociális és Egészségügyi Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Kanó József
Tagjának:
Nyuzó Marietta
Novák Imre képviselőket
Nagy Erzsébetet
Dr. Demeter Erzsébetet megválasztja
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzat 1. számú függelékeként vezesse át a módosítást.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a polgármester szabadságolási ütemtervének véleményezése. Az előterjesztés
ismertetéséhez megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
VII/A. fejezet 225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
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igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A polgármester esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2014. évről áthozott
szabadság nem volt, így 2015. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 39
nap szabadság illeti meg.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
33/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Szabadság kezdete
2015.02.05
2015.03.12
2015.04.07
2015.05.15
2015.06.15
2015.07.20
2015.08.08
2015.08.17
2015.09.14
2015.10.15
2015.12.22
2015.12.28

Szabadság vége
2015.02.06
2015.03.13
2015.04.10
2015.05.15
2015.06.19
2015.07.31
2015.08.08
2015.08.21
2015.09.15
2015.10.16
2015.12.23
2015.12.31

Igénybe vett napok száma
2
2
4
1
5
10
1
4
2
2
2
4

Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentés az önkormányzat számlavezetésére és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások
végzésére vonatkozó ajánlatkérésre vonatkozik.
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Már az elmúlt évben is foglalkozott a Képviselő-testület azzal, hogy meg kellene vizsgálni,
hogy az önkormányzat számláinak vezetésére és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások
végzésére kaphatnának-e kedvezőbb ajánlatot, a jelenlegi szolgáltatást nyújtó K&H Bank Zrt.
által biztosítottnál. Az elmúlt évben a márciusi ülésen a beérkezett ajánlatokat értékelte a
Képviselő-testület, volt is kedvezőbb az akkori/ jelenlegi számlavezetőnél, de egyéb okok
miatt nem kötelezte el magát a váltásra.
Jelen előterjesztésben az önkormányzati számlák vezetésére és a hozzákapcsolódó pénzügyi
szolgáltatásokra az alábbi ajánlattevőket kéri fel.
 OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 5600 Békéscsaba Szent István tér 3.
 K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Szeghalmi fiók.
 Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége 5510 Dévaványa, Árpád u.
10. sz.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a határozati javaslat alapján az ajánlattevőket és
az ajánlat kérés tartalmát, úgy 2015. március 16-ára kérnék az ajánlatok beérkezését, a
márciusi Képviselő-testületi ülésen a döntés megvalósulhat és módosítás esetén a május 1-től
lehetne váltani.
Valánszki Róbert polgármester – Az ajánlatok bekérésének határideje 2015. március 9-re lett
módosítva.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
34/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Önkormányzat számlavezetésre és ahhoz
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások elvégzésére az alábbi ajánlattevőket, az alábbi tartalomi
meghatározással kérje fel:
 OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-tól, 5600 Békéscsaba Szent István tér 3.
 K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Szeghalmi fiók.
 Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége 5510 Dévaványa, Árpád u. 10.
sz.
 Számla, alszámla nyitás díja
 Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év
 Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év
 Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%)
 Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
 Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%)
 Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
 Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén
 Pénztári kifizetés jutaléka (%)
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Pénztári kifizetés jutaléka (minimum Ft/díjtétel)
Könyvelési díj (minimum Ft/díjtétel)
Könyvelési díj (maximum Ft/díjtétel)
Postai jóváírás forgalmi jutaléka Ft/díjtétel)
Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után
Számlapénz kamata
Egyéb pénzügyi szolgáltatások

Az egyéb adandó ajánlatoknál kerülhetnek felsorolásra a köztisztviselőknek,
közalkalmazottaknak a kötelező lakossági folyószámla vezetéséhez kapcsolódó
kedvezmények, illetve egyéb az ajánlatok összehasonlításánál figyelembe vehető
juttatások.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint
járjon el.
Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: a számlavezetésre vonatkozó döntéshozatalra a márciusi testületi ülésre 0
készüljön előterjesztés
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés az
önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan (Kántor tanya)
bérbeadása tárgyában beérkezett ajánlatnak a véleményezése.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott ülésén
11/2015. (I. 29.) Dv. Kt. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Dévaványa, külterület 01291/1 hrsz-ú Kántor-tanya ingatlanát bérbeadásra meghirdeti.
A határozatban foglaltak szerint a pályázati felhívásra az ajánlatok beadására nyitva álló időig
2015. február 17. 1100 óráig egyetlen ajánlat került benyújtásra: Bene János Róbert – 5510
Dévaványa, Béke u. 2/2. szám alatti lakos, ajánlati nettó ár: 30. 001,- Ft/hó bruttó ár: 38. 101,Ft/hó + rezsi
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési
javaslatot készített.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
35/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a „Dévaványa külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan
bérbeadása” című tárgyban indított pályáztatási eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
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1.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a „Dévaványa
külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadása”-ra irányuló pályázati eljárásra a Bene János
Róbertnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek
és alkalmasnak nyilvánítja.
2.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a „Dévaványa
külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadása”-ra irányuló pályázati eljárás eredményeként a
pályázati felhívás alapján a Bene János Róbert (5510 Dévaványa, Béke u. 2/2.) – mint
legmagasabb bérleti díjat megajánló pályázó – 30.001,- Ft+áfa/hó+rezsi áras ajánlatát hirdeti
ki nyertesnek.
3.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a „Dévaványa
külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadása”-ra irányuló pályázati eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert az bérleti szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. február 27.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentés vállalkozás indításához szükséges önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti
igénnyel kapcsolatos.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ismételten meghirdeti
a 01634/12 hrsz-on megvalósított üzemcsarnokát bérbeadásra. A pályázati felhívás
értelmében az ajánlatok beadására 2015. február 17-én 10 óráig volt lehetőség. Ezen
időpontig egy ajánlattevő – Connect Ipari Kft. (2000 Szentendre, Deli Antal u. 4.) – nyújtotta
be ajánlatát az alábbi tartalommal:
Ajánlati ára: 300 Ft + Áfa/m2/hó.
Az ajánlattevő fő tevékenysége gépekhez, járművekhez tartozó hidraulikus munkahengerek
flexibilis csatlakozórészeinek gyártása. Németországi partnercégtől illetve azok beszállítóitól
érkező nagy nyomásállóságú gumitömlők tárolása, darabolása, végeinek megmunkálása, majd
ezekre acél csatlakozóidomok préselése. Az induláskor 2 főt kívánnak foglalkoztatni, ezen
létszámot az év folyamán 5-6 főre kívánják emelni és a későbbiekben tevékenységük
szélesítését majd további létszámbővítést terveznek.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
36/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 01634/12 hrsz alatti üzemcsarnok nemcsak
egészben, hanem részenként történő bérbeadására vonatkozó helyi beszerzési eljárás során az
alábbi döntéseket hozza:
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 01634/12 hrsz alatti
üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására vonatkozó
helyi beszerzési eljárásra érkezett Connect Ipari Kft. (2000 Szentendre, Deli Antal u.
4.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek
és alkalmasnak nyilvánítja.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01634/12 hrsz
alatti üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására
vonatkozó helyi beszerzési eljárás eredményeként a Connect Ipari Kft. (2000
Szentendre, Deli Antal u. 4.) 300 Ft+Áfa/m2/hó nettó összegű ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01634/12 hrsz
alatti üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására
vonatkozó helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
2015. március 02.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a következő
bejelentésre, amely a dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiségnek bérletére
vonatkozó döntéseknek a véleményezése.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 29-én megtartott ülésén a
15/2015.(I.29.) Dv. Kt. határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Dévaványa Sport u. 5. szám alatt lévő, 910 hrsz-ú büfé helyiséget bérbeadására meghirdeti és
egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.
Az elfogadott pályázati hirdetményben olyan hiányosságok voltak, amelyek nélkül a
beérkezendő pályázatokat elbírálni nem lehetett, így a 15/2015.(I.29.) Dv. Kt. határozat
visszavonásáról döntött a Képviselő-testület.
A bérbeadásra vonatkozó pályázati hirdetményt ismételten meg kívánja hirdetni.
Az ajánlat benyújtásával kapcsolatban Németi József képviselő érdeklődött, hogy a 2015.
március 27-i időpontot nem lehetne-e előbbre hozni.
Továbbá meg kellene jelölni, hogy a tartalmi formát előtérbe kellene helyezi az árral
szemben.
Valánszki Róbert polgármester – Azért volt szükség a pályázat visszavonására, mert a
kaució mértékénél úgy volt leszabályozva, hogy az ajánlatkérő vagyis az önkormányzat
biztosíték megfizetésére kötelezi a nyertest, viszont nem volt beleírva a pályázatba, hogy a
nyertes ajánlattevő mikor köteles megfizetni a biztosítékot és milyen mértékben. Az újabb
pályázati kiírás alkalmával már meghatározásra került a kaució mértéke. Továbbá a pályázati
kiírásban benne van, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben
számára kedvezőtlen ajánlatok érkeznek be úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Ugyanakkor a vagyonrendelet nem ad lehetőséget jelen pillanatban arra, hogy az
összességében legkedvezőbb ajánlatot válasszák ki. A korábbi bérlővel a szerződést csak
április 30-án tudják felmondani.
Nyuzó Marietta képviselő – Korábban is említette már, hogy a színvonalon csak akkor
tudnak változtatni, ha a strand területén lenne még egy konkurencia. Más településeken is van
büfé, lángos árus stb.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Javasolja, hogy az
eredményhirdetést hozzák előre és 2015. március 16-án tartsanak egy rendkívüli testületi
ülést.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat annyi
változtatással, hogy az eredményhirdetés 2015. március 16-án délután 14 órakor legyen egy
rendkívüli képviselő-testületi ülés keretein belül kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
37/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa Sport
u. 5., 910 hrsz-ú büfé helyiséget bérbeadására hirdesse meg és a pályázati hirdetményt
jelentesse meg.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és
Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitvatartással történő bérbeadása
pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából.
Pályázat tárgya:
A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő
eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.
Ajánlat benyújtásának határideje: 2015. március 16. 1300 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 10. számú iroda
módja: személyesen vagy postai úton
Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2
havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig
az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra
történő átutalással szükséges teljesítenie.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épület 3. számú irodájában Feke László
műszaki irodavezetőtől a 06/66/483-100/128 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 3. számú irodájában a pályázati hirdetmény
megjelenésének napjától 2015. március 16. 900 óráig.
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és
Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitvatartással történő bérbeadása
pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából.
Pályázat tárgya:
A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő
eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.
Ajánlat benyújtásának határideje: 2015. március 16. 1300 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 3. sz. épület 3.
számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton
Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2
havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig
az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra
történő átutalással szükséges teljesítenie.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épület 3. számú irodájában Feke László
műszaki irodavezetőtől a 06/66/483-100/128 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 3. számú irodájában a pályázati hirdetmény
megjelenésének napjától 2015. március 16. 900 óráig.
Az ellenérték fejében történő hasznosítani kívánt ingatlan adatai:
Ingatlan hrsz-a

Ingatlan megnevezése

910

Dévaványai Strandfürdő
és Gyógyászat büfé
helyiség és a hozzá
kapcsolódó terasz

Bérbeadandó
terület nagysága m2
223,92 m2

A büfé és a hozzá kapcsolódó terasz adatai:
sorszám
megnevezés
burkolat
1. presszó
gres lap
2. raktár
gres lap
3. közlekedő
gres lap
4. konyha
gres lap
5. fehér mosogató
gres lap
6. raktár
gres lap
7. zöldség előkészítő gres lap
hasznos alapterület összesen:
8. terasz
9. terasz

Induló bérbeadási ár

20.000,- Ft/hó + ÁFA
+ rezsi költségek

alapterület (m2)
24,9
4,1
4,2
23,2
3,2
3,32
5,0
67,92

térkő
beton

69,0
87,0
24

hasznos alapterület összesen:
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Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár:
Ft/m2/hó+ Áfa
2. Kaució mértéke: hónap (kötelező 2 hónapon felüli vállalás mértéke)
3. Előnyt élvez az a vállalkozó, aki Dévaványán hasonló jellegű büfét üzemeltet.
a.) Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodája
2015. március 16. 1300 óra;
b.) az eredményhirdetés helye és időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodája 2015. március 16. 1400;
c.) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevő pályázót
hirdeti ki nyertesnek;
d.) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az
ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen;
e.) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a
Képviselő-testület.
Alternatív ajánlattételre lehetőség: nincs
Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és
tények:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- pénzintézettől származó és 45 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelező
tartalommal:
 mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
 milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
 volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, hány
esetben, az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget,
- 45 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása (központi adó,
helyi adó) nincs.
Műszaki alkalmasság igazolása:
 ajánlattevő által végezni kívánt tevékenység/foglalkoztatottak száma/forgalmazott
termékek, ételek/ bemutatása,
 a cég/vállalkozó cégszerűen hitelesített cégkivonatának és aláírási címpéldányának
csatolása,
 tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása cégszerűen hitelesített
másolati példányban.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított
határidő után nyújtották be;
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen
eljárási rendben foglaltaknak;
d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához,
valamely feltételhez köti;
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e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van,
továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.
Egyéb információk:
1. Az épületben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület szerkezeti
rendszerének és homlokzati megjelenésének megváltoztatásával. A tevékenység
végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés
módosítási engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a
leendő bérlőt terheli. Bármilyen nemű bontási és építési munka megkezdése előtt a
tulajdonos önkormányzat írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.
2. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő az ajánlatában vállalt
bérleti díj 2 havi összegének megfelelő kauciót előre a hivatal K&H Bank Zrt-nél
vezetett 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára befizessen.
3. A bérleti szerződést a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája
készíti elő és a polgármester írja alá a szerződéskötéstől számított 5 éves időtartamra,
azzal a feltétellel, hogy a határozott időre kötött szerződést bármelyik fél rendes
felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával, azt legkésőbb a
hónap 15. napjáig kell közölni és a felmondás annak a hónapnak a végéig szólhat.
4. A bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
b) a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések karbantartásáról,
c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg
cseréről,
d) az épület olyan berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan
használ, illetőleg tart üzemben,
e) az épület helyiségeinek és a területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási
szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze,
f) az ingatlan rendeltetésszerű használatáról, annak jó gazda által történő működtetéséről.
g) a büfé színvonalas működtetéséről
h) a büfé nyitva tartása igazodjon a Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat nyitvatartási
rendjéhez.
4. Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell beadni, az
ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó
határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat
büfé bérbeadása. Az ajánlattételi határidőig 2015.03.16. 1300-ig tilos felbontani!"
5. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell
aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok
eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy
cégszerűen hitelesített másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
becsatolása szükséges.)
6. Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg.
Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
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minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
vele köt szerződést.
7. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben számára kedvezőtlen
ajánlatok érkeznek be úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
8. Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:
A melléklet: Ajánlati adatlap
B melléklet: Pénzintézettől származó nyilatkozat
C melléklet: Igazolás köztartozásokról
D melléklet: Műszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni
kívánt szakemberek, vezetők illetve a foglalkozatni kívánt személyek
száma, tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása
cégszerűen hitelesített másolati példányban)
E melléklet: Aláírási címpéldány (ok), amennyiben nem egyéni vállalkozó
F melléklet: Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolata
G melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.
A részletes pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:
 1. sz. melléklet:
Felolvasó lap
 2. sz. melléklet:
Bérleti szerződés tervezet
Műszaki dokumentumok:
 Helyszínrajz
A képviselő testület bízza meg a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el,
továbbá a bérlőt a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: 2015. március 16. – Az ajánlatok benyújtásának időpontja
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá. Dévaványa Város Önkormányzata a saját tulajdonában lévő Dévaványa, Hajós u. 22. szám
alatti 3572 hrsz-ú ingatlant bérbeadására vonatkozóan beszerzési eljárást indított. A
Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott testületi ülésen döntött a bérbeadásra
vonatkozó ajánlati dokumentáció elfogadásáról. Ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem
érkezett. Az önkormányzat ezen ingatlan bérbeadását ismételten meg kívánja hirdetni az
előterjesztés mellékletét képező ajánlati dokumentációnak megfelelően.
A bérbeadás érdekében a meghirdetésről, a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletnek megfelelően kell gondoskodni,
melynek megfelelően a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció összeállításra került.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy
hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
38/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa,
Hajós u. 22. szám alatti 3572 hrsz-ú ingatlant adja bérbe termelő tevékenység céljából.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete értsen egyet a pályázati felhívás
megjelentetésével az alábbiak szerint:
Részletes pályázati kiírás
Pályázatot kiíró szerv megnevezése
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan ellenérték fejében
történő hasznosítása egyfordulós pályázati úton.
Pályázat tárgya: a Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatti 3572 hrsz-ú iskola bérbeadása termelő
tevékenység céljából.
Ajánlat benyújtásának határideje:
Helye:
Módja:

2015. március 17. 10 óra
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület
3. számú irodája
Személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épület 3. számú irodájában Feke László
műszaki irodavezetőtől illetve a 06/66/483-100 vagy a 06/30/619-0154 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás átvehető, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 3. sz. irodájában 2015. március 02-től.
Az ellenérték fejében bérbeadni kívánt ingatlan adatai:
Ingatlan hrsz-a
Terület nagysága m2
3572

970

Induló bérbeadási ára
…….. Ft/m2/hó + Áfa
(épületre vetítve)

Részletes eljárási rend
Bírálati szempontok:
Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont
1, Ajánlati ár: Ft/m2/hó
2, Kaució mértéke: hónap (kötelező 6 hónapon felüli vállalás mértéke)
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Súlyszám
80
20



Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. sz. irodája
2015. március 17. 10 óra



Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. sz. irodája
2015. március 27. 10 óra



A pályázati ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes
ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől úgy az
ajánlatkérő a második legelőnyösebb ajánlatadót hirdeti ki nyertesnek.



A pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az
ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen.



A pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a
Képviselő-testület.

Alternatív ajánlattételre lehetőség nincs.
Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és
tények:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára a következő igazolásokat
kell benyújtania.





valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi,
valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerűen hitelesített
másolata a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti
bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelőző 24
hónapban, ha igen milyen időtartamban. A vizsgált időszakban megszüntetett
számlaszámokról is be kell csatolni a pénzintézettől származó nyilatkozatot.
az utolsó három lezárt üzleti év (2011, 2012, 2013) éves beszámolók egyszerű
hitelesített másolata.
30 napnál nem régebbi adóigazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása
nincs.

Műszaki alkalmasság igazolása:
 ajánlattevő által végezni kívánt tevékenység bemutatása,
 a cég/vállalkozó cégszerűen hitelesített cégkivonatának és aláírási címpéldányának
csatolása,
 tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása cégszerűen hitelesített
másolati példányban.
 az ajánlattevő által foglalkoztatni kívánt szakemberek, vezetők bemutatása a
személyek megnevezésével, képzettségük, gyakorlati idejük alátámasztásával,
 foglalkoztatni kívánt személyek száma.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
 olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
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az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított
határidő után nyújtották be,
 az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen
eljárási rendben foglaltaknak,
 amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmű határozza meg, vagy más ajánlatához
valamely feltételhez köti,
 olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van,
továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.
Egyéb információk:
Az ingatlanon végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület, építmény
átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és
benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli.
Az ingatlanon végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek,
valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően illetve
működési engedély birtokában folytatható.
A bérleti szerződést határozatlan időre köti meg a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő az
ajánlatában vállalt kaució mértékének megfelelő összeget előre a hivatal K&H Bank Zrt-nél
vezetett 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára befizessen.
A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést bármelyik
szerződő fél – 3 hónapos felmondási idő betartásával – bármikor, indoklás nélkül jogosult
felmondani.
A bérbeadó jogosult arra, hogy 2015. évet követő évek havi bérleti díj összegét mindig a
tárgyévet megelőző év december 31-ig évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának
megfelelően módosítsa.
Az ingatlan bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A rezsiköltségek
finanszírozása teljes mértékben a nyertes ajánlattevőt terheli.
Az ingatlanra vonatkozó számos adatokat, tervdokumentációt a mellékelt dokumentációban
közöljük.
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egyszeri alkalommal, a bírálati szempontok
kivételével teljes körűen biztosítja.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60. napnál
nem korábbi keltezésű cégmásolatát, a hatályos és a megszűnt bankszámlaszámok
ellenőrzésére.
Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik
jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve
nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni
kell. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban. (Egyéni
vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány becsatolása szükséges.)
Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg.
Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, melyet az ajánlathoz
kitöltve és minden oldalát szignózva kell becsatolni.
Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat – beleértve a
határidőn túli beérkezését is – ajánlattevőt terheli.
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Az ajánlatkérő 2015. március 09-én 9 órai kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. sz. tárgyalójában, majd azt követően az érintett
helyszínen.
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban/csomagban 2 példányban (1
eredeti és 1 másolat) kell benyújtani - megjelölve az eredeti és a másolati példányokat - az
ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó
határidőig. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.
A borítékra a következőt kell ráírni:
Pályázó neve, címe, valamint „Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatti ingatlan bérbeadása.”.
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:
A melléklet
Ajánlati adatlap /Felolvasó lap/
B melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat a bankszámlavezető pénzintézetekről és a
pénzintézettől származó nyilatkozat a bankszámlák vezetésére
vonatkozóan az előírt tartalomnak megfelelően.
C melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év forgalmáról és
az Egyszerűsített éves beszámolók (2011, 2012, 2013) cégszerűen
hitelesített másolatai.
D mellékelt
30 napnál nem régebbi köztartozás mentességre vonatkozó igazolások.
E melléklet
Műszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni
kívánt szakemberek, vezetők illetve a foglalkozatni kívánt személyek
száma, tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása
cégszerűen hitelesített másolati példányban)
F melléklet
Aláírási címpéldány (jogi személy esetén)
G melléklet
Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány cégszerűen hitelesített
másolata
H melléklet
Bérleti szerződés tervezet
A részletes pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:
 1. sz. melléklet:
Felolvasó lap
 2. sz. melléklet:
Ajánlattevői nyilatkozat a bankszámlavezető pénzintézetekről
 3. sz. melléklet:
Ajánlattevői nyilatkozat a utolsó három lezárt üzleti év
forgalmáról
 4. sz. melléklet:
Bérleti szerződés tervezet
Műszaki dokumentumok:
 Műszaki leírás,


Helyszínrajz



Tulajdoni lap, térképmásolat

A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a bérbeadásra vonatkozó eljárás
lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. április 01. – Bérleti szerződés aláírása

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Szociális Földprogram növénytermesztési program meghirdetésének véleményezése.
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A márciusi hónapban indul a kiskerti növénytermesztés, ha nagyon jó az idő esetleg február
végén kezdődik a földmunka. Legelőször is a kapálás, kapálógépezés. Remélhetőleg a jól
"kifagyott" föld mentes a kártevőktől, megújul. Ezt kell ilyenkor felszántani, vagy legalább
kapálógépezni.
A szociálisan rászorult lakosok a mindennapi megélhetésük kisegítése érdekében konyhakerti
növényeket tudnának termeszteni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet Szociális Földprogram növénytermesztése adta
lehetőség keretében.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.13.) önkormányzati
rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében a Szociális Földprogram meghirdetéséről a
Képviselő-testület dönt.
Korábban már javasolta, hogy a korábbi évektől eltérően erre a célra másik földterületet kell
kijelölni. Javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő üres ingatlanokat jelöljék ki erre
a célra.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy
hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
39/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Szociális Földprogram keretében a szociálisan
rászorulók körében növénytermesztési programot valósítsa meg és az alábbi felhívást tegye
közzé a Dévaványai Hírlapban:
FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a
szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít meg.
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) jövedelemmel nem rendelkeznek;
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek
és vagyonnal nem rendelkeznek.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok részére legfeljebb 400 m2, három és
több fős családok részére legfeljebb 500 m2 nagyságú ingyenes földhasználat biztosítható.
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodája.
Az igénylés ideje: 2015. március 6. – 2015. március 20.
A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai
Hírlapban történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Határidő:
értelem szerint
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – A Kábel Elektro Kft.-vel
kötött Szolgáltatási szerződés módosítása a következő bejelentés.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Az eredeti szerződés szerint 160.000,-Ft+áfa/hó összeg volt
meghatározva. 2014. januárjában egy kiegészítő programcsomagra kötöttek szerződést, de
igazából ezek a szolgáltatások nem voltak kihasználva.
Jelenleg a szolgáltató a következő dolgokat vállalja:
– változatlanul biztosítja a képviselő-testületi ülések (évi 10 rendes + 1 ünnepi),
valamint az évi 1 várospolitikai fórum közvetítését;
– az önkormányzat által meghatározott önkormányzati rendezvények (március 15.,
június 4., október 6., október 23.) felvételélt és lejátszását;
– szerkesztett képújság segítségével az írásos önkormányzati közlemények
megjelentetését;
– a testületi döntések hátterének bemutatása;
– önkormányzati szolgáltatások ismertetése, bemutatása;
– képviselők órája (lehetőséget nyújtani a képviselőknek, hogy folyamatosan
tájékoztassák választóikat);
– polgármester órája
– kulturális ajánló;
– mezőgazdasági hírek;
– magazinjellegű műsorban képet adni a város életéről;
– iskolák belső műhelyeinek bemutatása;
– szolgáltatók tevékenységének ismertetése;
– kereskedelmi tevékenysége keretében forgalmazott bármely termék nagykereskedelmi
beszerzési ár + 5 %-on részünkre történő értékesítését.
Minden egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő esemény(ek) felvétele és közvetítése külön
megrendelés alapján történne.
A szolgáltatási ár a korábbi évekhez képest változatlanul 260.000,- Ft + áfa/hó maradna, azzal
a kitétellel, hogy a fenti felsorolásban nem szereplő események (pl. ballagás, szalagavató,
kihívás napja, betakarítási ünnep stb.) felvételeinek és közvetítésének megrendelése külön
egyedi díjazás szerint történne.
A szerződés megkötését határozott időre 5 évre javasolják megkötni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
40/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér
2/2.) által a szerződésmódosításra vonatkozó csomagajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:
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A 2008. május 22-én megkötött Szolgáltatási szerződés 2.); 3.) és 6.) pontja az alábbiak
szerint módosul:
2. pont az alábbiak szerint változik:
Vállalkozó az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) változatlanul biztosítja a képviselő-testületi ülések (évi 10 rendes + 1 ünnepi),
valamint az évi 1 várospolitikai fórum közvetítését;
b) az önkormányzat által meghatározott önkormányzati rendezvények (március 15.,
június 4., október 6., október 23.) felvételélt és lejátszását;
c) szerkesztett képújság segítségével az írásos önkormányzati közlemények
megjelentetését;
d) a testületi döntések hátterének bemutatása;
e) önkormányzati szolgáltatások ismertetése, bemutatása;
f) képviselők órája (lehetőséget nyújtani a képviselőknek, hogy folyamatosan
tájékoztassák választóikat);
g) polgármester órája
h) kulturális ajánló;
i) mezőgazdasági hírek;
j) magazinjellegű műsorban képet adni a város életéről;
k) iskolák belső műhelyeinek bemutatása;
l) szolgáltatók tevékenységének ismertetése;
m) kereskedelmi
tevékenysége
keretében
forgalmazott
bármely
termék
nagykereskedelmi beszerzési ár + 5 %-on részünkre történő értékesítését.
Fentiekben felsoroltakon kívüli egyéb események felvétele és közvetítése külön
megrendelés alapján történik.
3. pont kiegészül:
A megrendelő a szolgáltatónak a fenti szolgáltatásokért havi 260. 000,- Ft+áfa/hó díjat
fizet számla ellenében az azon feltüntetett fizetési határidőig.
A szerződés 2. pontjában felsorolt vállalt feladatokon kívüli egyéb események felvétele
és közvetítése külön egyedi díjazás szerint történik.
6. pont kiegészül:
A 3. számú szerződésmódosítás alapján a szolgáltatási szerződés 2015. március 1.-től
2020. február 29.-ig vonatkozó időszakra szól.
A szolgáltatási szerződés továbbá az alábbi 9. ponttal egészül ki:
Felek a következő kapcsolattartókat és kapcsolattartási módokat jelölik meg:
Megrendelő kapcsolattartója: Tóth Ágnes műszaki ügyintéző
Elérhetősége:
06-30/493-4065
Email címe:
muszak@devavanya.hu
Szolgáltató kapcsolattartója:
Elérhetősége:
Email címe:

................................................................
................................................................
................................................................
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A megrendelő vállalja, hogy a felvételre kerülő események pontos időpontjáról és
helyszínéről ésszerű időn belül írásban – emailen a ………………….. címen vagy
postai úton az 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2. címen - tájékoztatja a szolgáltatót.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a Szolgáltatási szerződés módosításának
aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. február 27.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés egy
kérelem. A Dévaványai Csocsó Egyesület és Dramatic Morals zenekar az alábbi kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez.
2015. március 21. napján (szombat) egy koncert estet kívánnak megvalósítani. A rendezvény
megszervezésének különböző anyagi vonzata van (pl. hangtechnika, világosítás, biztonsági szolgálat
stb.), melyet abszolút önerőből próbálnak kivitelezni.
Kérik Képviselő-testületet, hogy a Művelődési Ház színháztermének bérleti díját elengedni
szíveskedjenek részükre.
Indokolásukban többek között leírták, hogy az esemény nagyban szolgálná a helyi szórakozási
lehetőség színesebbé tételét, illetve nagyon sok fiatalt csábíthatnának el egy kulturálisabb, zenei estre.
A Dévaványai Általános Művelődési Központ 400/2014.(XII.11.) Dv. Kt. hat. számú Alapító
okiratának 15. pontja rendelkezik a feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal
kapcsolatos rendelkezési jogokról, így a Képviselő-testület dönt minden az önkormányzat tulajdonát
képező és az intézmény használatában lévő vagyontárgy (ingó, ingatlan) ingyenesen hasznosításáról,
mely értelmében a Képviselő-testület dönt minden az önkormányzat tulajdonát képező és az
intézmény használatában lévő vagyon (ingó, ingatlan) ingyenesen hasznosításáról.

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy
hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
41/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Csocsó Egyesület és Dramatic Morals
zenekar által 2015. március 21. napján tartandó koncert estre ingyenesen biztosítsa a
Művelődési Ház színháztermét.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató
2015. március 21.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentést ismerteti, mely a Dévaványa belterület Eötvös utca tulajdonjogának és kezelésének
átvételével kapcsolatos.
Dévaványa Város Önkormányzata a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht-vel közösen kb.
másfél évtizeddel ezelőtt felújította az Eötvös utcát (Hősök tere és EJT Kft. bejárata közötti
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útszakasz) és Széchenyi utcát egy aszfaltszőnyeg borítással azzal, hogy a felújítást követően
az önkormányzat átveszi saját fenntartásba. Ez azonban a mai napig nem valósulhatott meg a
Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. miatt.
Az elmúlt időszakban az út sok helyen tönkrement (megsüllyedt, az aszfaltszőnyeg felvált,
kikátyúsodott). A Közútkezelő Kht. ezen útszakaszok felújítását úgy oldotta meg, hogy
időközönként kátyúzást hajtott végre.
Az önkormányzat az elmúlt pályázati projektciklusban projektet nem tudott benyújtani a
tárgyi útszakaszra vonatkozóan, hiszen az önkormányzat csakis olyan utak felújítására
nyújthatott be pályázatot, mely saját tulajdonban és kezelésben vannak.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Kiegészítésül elmondja még, hogy az állomás előtt lévő
kisebb szakasz a Deák Ferenc utca a Sport utcáig szintén az államé. Virág Mihály igazgató
úrral történő egyeztetését követően elmondható, hogy ismételten hajlandóságot mutat a
Közútkezelő Kht. arra, hogy az önkormányzatnak az Eötvös utca és Széchenyi utca tulajdonát
és kezelését ingyenesen átadják. Új aszfaltszőnyeget nem terveznek, a tavalyi évben
kifoltozásra kerültek a rosszabb szakaszok. Így tudják az önkormányzat részére átadni az
utakat.
A műszaki iroda munkatársai egy olyan indokot tudtak felmutatni ami amellett szól, hogy ne
vegyék vissza az állami tulajdonban lévő utakat. Ez az indok az volt, hogy az elmúlt téli
időszakban is több baleset történt ezeken a szakaszokon, elcsúsztak a kerékpárosok, lábtörést
stb. szenvedtek és ilyenkor az OEP általában peres útra viszi az ügyet.
Az utak visszavétele mellett az az indok áll, hogy csak akkor tudnak ezekre az utakra
pályázatot benyújtani, ha önkormányzati tulajdonban vannak.
Nyuzó Marietta képviselő – Amennyiben önkormányzati tulajdonba kerülnek át az utak
akkor az aszfaltozást is nekik kell elvégezni, melynek óriási költsége van. Meg kell nézni,
hogy ezt a költséget ki tudja-e gazdálkodni az önkormányzat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal,
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Határozat:
42/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy jelenleg a Magyar Állam tulajdonában lévő
Dévaványa belterület 2179, 2180, 2502, 2664, 2949 és 3019 hrsz-ú ingatlanok (Eötvös u. és
Széchenyi u.) kapcsán kezdeményezze az MNV Zrt-nél az ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadú
ingyenes önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adását.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a Dévaványa belterületen lévő 2179,
2180, 2502, 2664, 2949 és 3019 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt-nél a szükséges előkészítő folyamatokat
elvégezze.
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Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. március 30.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentést
ismerteti a bizottsággal, mely a Kistérségi Startmunka Mintaprogramhoz szükséges ajánlatok
bekérésének véleményezése.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Startmunka elbírálása folyamatban van. Előzetesen
elmondható, hogy a programokra vonatkozó kérelmek jóvá lesznek hagyva. Az új programok
március 2-án indulnak majd, melyekhez folyamatosan szükség lesz az ajánlatkérésekre.
Jelenleg három esetben szükséges az ajánlatkérés, melyeket az előterjesztésben ismertetett.
Hivatalos értesítést február 27-én fognak küldeni az induló programokról, ezért kellene már
dönteni arról, hogy kitől kérjenek ajánlatot, hiszen március 2. napjától 180 főnek kell érdemi
munkát biztosítaniuk a közfoglalkoztatás keretein belül. Amennyiben változás történik a
programokban, úgy az ajánlatkéréseket vissza lehet vonni.
Valánszki Róbert polgármester – Hozzáteszi, hogy a Kábel Elektro Kft-vel is most kerül
majd megkötésre a módosított szerződés. A Kft. vezetője, Túri Zsigmond felajánlotta azt a
lehetőséget, - mivel védőeszközökkel is foglalkozik – hogy ő is ad ajánlatot nagyker+5%-os
áron. A polgármester véleménye, hogy tőlük is kérjenek ajánlatot ennek megfelelően.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
43/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Kistérségi Startmunka Mintaprogram
keretén belül az alábbi vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre:
1. Kisértékű tárgyi- és védőeszközökre:
-

Gazdasági Bolt Csaba Jánosné
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.

-

Szilágyi és Szilágyi Bt.
5630 Békés, Rákóczi u. 27.

-

PÁKA-DUPLEX BT.
5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17.

-

KÁBEL-ELEKTRO KFT.
5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.
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2. Vetőmagokra, III-as forgalmi kategóriájú növényvédő szerekre, agroszövet, fólia,
hulladékzsák:
-

Gazdasági Bolt Csaba Jánosné
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.

-

Szilágyi és Szilágyi Bt.
5630 Békés, Rákóczi u. 27.

-

PÁKA-DUPLEX BT.
5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17.

3. Sóder, cement, áteresz, fenyőfűrészárú esetében:
-

AGZO-SZITI KFT.
4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29.

-

Fülöp Zsolt Ev.
5622 Köröstarcsa, Dózsa u. 22.

-

KAPUFA TRANSZ
5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Földi Imre közfoglalkoztatás szervező
Határidő: 2015. március 12.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
képviselők vagyonnyilatkozatának benyújtásáról és köztartozás-mentességének igazolásáról
szóló tájékoztató.
A bizottság elnöke elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a alapján az önkormányzati képviselőnek a megválasztását követő 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított
30 napon belül - az Mötv. 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot kell tenni.
A jogszabály értelmében az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési
szabályzatban erre kijelölt bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi.
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (V.30.)
önkormányzati rendelet 29. § (5) bekezdése alapján Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) feladata.
A Bizottság végzi a képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. Gondoskodik azok
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Ellenőrzi, kezeli, nyilvántartja a
vagyonnyilatkozatokat, lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a
soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.
Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás
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eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő- testületet. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására az önkormányzati
képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenti. Az azonosító adatokat csak a
Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat a lezárást követő nyolc napon belül törli.
2015. január 30. napjáig a polgármester és képviselők a törvényi előírásoknak megfelelően
benyújtották vagyonnyilatkozatukat. A leadási határidőt követően a személyügyi
páncélszekrényben
elkülönítetten
tárolt
egyéni
gyűjtőben
elhelyezett,
lezárt
vagyonnyilatkozatokat jegyzőkönyvben felsorolt tételszámmal a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság elnöke átvette, és megállapította, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
A Mötv. 38. § (1) bekezdés d) pontja alapján: „Méltatlanság miatt a képviselő-testület
határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az
állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését
követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított
hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.”
A Mötv. 38. § (4) bekezdése szerint: „Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba
való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő
felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő
felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a
képviselő-testületet és a kormányhivatalt.”
A polgármester és a képviselők a megadott határidőig köztartozás-mentességüket igazolták.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy
hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
44/2015. (II.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy vegye tudomásul a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy Dévaványa Város
Önkormányzatának Polgármestere és Képviselői a 2015. év január 30. napjáig esedékes
vagyonnyilatkozatukat benyújtották, a törvényi határidőnek megfelelően eleget tettek és
köztartozásmentesek.
Felelős: Határidő: -
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi van-e még
valakinek bejelentése? Megállapítja, hogy további bejelentés nem hangzott el.
A Bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést 1620 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon A jegyzőkönyv hiteléül:

______________________
Földi Imre
bizottság elnöke

_______________________
Kissné Varga Teréz
bizottság tagja

_______________________
Tóth Éva
jegyzőkönyvvezető
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