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Jegyzőkönyv
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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 aki távolmaradásának okát
nem jelezte.
A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a bizottság létszáma: 4 fő.
A bizottság elnöke a napirend ismertetésére tér át.
1.

A temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, közszolgáltatási
szerződésben foglaltak hatályosulásáról szóló tájékoztató véleményezése.
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Előadó: Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
2.

A Dévaványai Szociális Szövetkezet tevékenységéről
véleményezése.
Előadó:
Dékány József a szövetkezet elnöke

3.

Javaslattétel Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására.
Előadó:
Valánszki Róbert polgármester

4.

szóló

tájékoztató

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, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
57/2015.(III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2015. március 23-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.

A temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, közszolgáltatási
szerződésben foglaltak hatályosulásáról szóló tájékoztató véleményezése.
Előadó: Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

2.

A Dévaványai Szociális Szövetkezet tevékenységéről
véleményezése.
Előadó:
Dékány József a szövetkezet elnöke

3.

Javaslattétel Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására.
Előadó:
Valánszki Róbert polgármester

4.

Bejelentések

szóló

tájékoztató

1. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér az első napirendi
pontra, amely a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, közszolgáltatási
szerződésben foglaltak hatályosulásáról szóló tájékoztató véleményezése.
Megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője részére.
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – Annyiban szeretné kiegészíteni a beszámolóban
leírtakat, hogy bizonyos értelemben örömhírnek számít, hogy a veszteségükből minden évben
faragnak le, de még ennek ellenére is veszteséges a Kft. Bízik benne, hogy a nullszaldót
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hamarosan el fogják érni. Az önkormányzat is nagy segítsége volt a Kft.-nek a veszteségek
kiküszöbölésekor és reméli ez a jövőbe is hasonlón fog alakulni, megkapják a megfelelő
segítséget.
A Kft. megkereste a polgármestert és kérték, hogy a ravatalozó felújításakor amennyiben
lehetséges ott egy temetkezési szolgáltató irodát alakítsanak ki a régi helyett. Ezáltal egy
helyen lenne minden és a temetést intéző hozzátartozóknak sem kellene több helyre menniük.
Az irodahelyiség kialakítására az önkormányzat készített egy tervrajzot.
A beszámolóval kapcsolatban elmondja még, hogy az 1. számú mellékletben leírták a
gazdasági helyzetüket a bevételi-kiadási oldalakkal, a 2. számú mellékletben pedig a temető
további rendbetételére vonatkozó dolgok kapcsán tettek javaslatot.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a kedvező időjárási viszonyok miatt hamarosan vissza
fognak állni a koporsós temetkezési formára. Amennyiben ennek időpontja véglegesítve lesz,
úgy arról a lakosságot is tájékoztatni kell majd az önkormányzattal együttműködve.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a Pietas Kft.
ügyvezetőjének az elmondottakat. Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – A Pietas Kft. képviselői több okból kifolyólag keresték
meg az elmúlt napokban. Az egyik nap megnézték a temetőt összességében, hol vannak azok
a pontok ahol javítani kellene még egyrészt azért, hogy a mezőgazdasági gépek temetőn
keresztüli átjárását meggátolják, továbbá hol lehetne kialakítani azt az aszfaltos utat, melyre a
költségvetésben meghatározott összeget különítettek el. A megbeszélés másik részéből
adódott az az ötlet, hogy a ravatalozó felújítását követően ott temetkezési szolgáltatási irodát
alakítsanak ki a régi iroda áthelyezésével. A műszaki iroda ennek a lehetőségét felmérte és a
látványtervet elkészítette.
A kegyeleti park kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy a már lejárt, de még olvasható
síremlékek elhelyezését tervezi a Kft. a ravatalozó mögötti területen.
A beszámolót részletesnek, mindenre kiterjedőnek ítéli meg.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Ismételten megadja a szót Dorogi János ügyvezető részére.
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – Tájékoztatásul elmondja még, hogy a ravatalozó
helyiségben a halottak hűtésére kialakított helyen 2 db 2 férőhelyes régi, leamortizálódott hűtő
van elhelyezve, mely önkormányzati tulajdonú. Igen nagy energia felhasználással üzemelnek,
így cseréjük időszerűvé vált. Magyarországi gyártótól az árajánlat rendelkezésre áll. 1 db 2
férőhelyes hűtő bruttó 1.106.116 Ft-ba kerül. A jövőben ezeknek a cseréjére is gondolni kell.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a
tájékoztatást. Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.
Mile Lajos alpolgármester – Érdeklődik, hogy a mellékhelyiségeket napközben hogyan lehet
használni?
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – A mellékhelyiségek kialakítását követően pályázat
útján klímaberendezések lettek elnyerve, melyek beszerelésre kerültek. Ennek az lett volna a
célja, hogy télen fűtse a helyiségeket és ne fagyjanak el a vízvezetékek, viszont a tervezéskor
nem vették figyelembe, hogy a mosdók ajtaja lamellás, tehát nincs értelme télen a fűtésnek.
Erről a problémáról beszéltek a polgármesterrel és amennyiben az irodahelyiség is
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kialakításra kerül a ravatalozón belül, akkor a mellékhelyiségek is átalakításra kerülnek a
klíma megfelelő használatával együtt.
Jelenleg csak a téli időszakban nem lehet használni a mellékhelyiségeket, mivel nem tudták
megoldani, hogy a vízvezetékek ne fagyjanak el. Bízik benne, hogy a felújítással ezek a
dolgok meg fognak oldódni és nem lesznek problémák.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Véleménye, hogy a
korábbi temetői viszonyokhoz képest a mostaniak egy sokkal rendezettebb, tisztább képet
mutatnak. A vidékről érkező látogatók is elégedettséggel tapasztalhatják, hogy egy tiszta,
karbantartott temetőről van szó.
Megköszöni a Pietas Kft. munkáját. A fejlesztésekkel kapcsolatban voltak egyeztetések, a
költségvetésbe betervezésre kerültek. A további igények kielégítése pedig egyeztetés kérdése.
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – A kegyeleti parkkal kapcsolatban elmondja még,
hogy az utókornak szeretnék azokat a síremlékeket elhelyezni, melyekből megismerhetik,
láthatják, hogy az adott korban hogyan zajlottak a temetkezések, milyen köveket használtak a
síremlékek kialakításához.
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési
Szolgáltatási Kft.-nek a köztemető 2014.évi üzemeltetéséről szóló írásbeli beszámolóját a
szóbeli kiegészítésekkel együtt kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
58/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési
Szolgáltatási Kft.-nek a köztemető 2014.évi üzemeltetéséről szóló írásbeli beszámolóját a
szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
értelem szerint

2. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a második napirendi
pontra, mely a Dévaványai Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló tájékoztató
véleményezése.
Megadja a szót Erdei Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke részére.
Erdei Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke – A beszámoló elég részletesre sikeredett, mivel
egy rögös út áll a szövetkezet mögött. 2013-ban amikor a pályázati lehetőség megnyílt akkor
merült fel a gondolat, hogy alapítani kellene egy szociális szövetkezetet és abban halmozottan
hátrányos helyzetű embereket kellene foglalkoztatni. Sikeresen vették az első akadályt, a
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pályázat benyújtásra került, mely pozitív elbírálásban részesült. Itt elkezdődtek a gondok,
mivel a döntés négy hónapot csúszott és nem tudták időben elkezdeni a programot. Az egész
szövetkezetnek a problémáját arra tudná építeni, hogy a szövetkezetek létrehozásakor a
minisztérium többször hangsúlyozta, hogy ezeknek a szövetkezeteknek a közfoglalkoztatásra
kellene, hogy épüljenek. Az önkormányzat közfoglalkoztatásban vásárolt ki- és nagy értékű
eszközök ingyenes és térítésmentes átvételével kellene, hogy ezek a szövetkezetek
működjenek és az embereknek munkahelyet biztosítsanak. Előbb-utóbb önfenntartóvá
kellene, hogy váljon.
Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy fennmaradjanak, mivel nem volt egyszerű a semmiből
munkát biztosítani az emberek számára. Szerencsére egy olyan képviselő-testület van a tagok
között aki minden helyzetben megpróbál segíteni a szövetkezetnek.
Több projektet kezdtek el, ami által reméli, hogy elérik a 4 hónapos tovább foglalkoztatáshoz
szükséges forrást, amit teljesíteniük kell.
A 2014-es év a szövetkezet számára veszteséges volt. Tevékenységbővítéssel volt minimális
bevételük. Ez annak is köszönhető, hogy a szövetkezetnek olyan tevékenységet kell végezni,
ami téli időszakban nem végezhető.
Vannak olyan lehetőségei a szövetkezetnek, melyhez önkormányzati, testületi segítséget
kértek és ezekről a munkákról folyamatos tájékoztatást fognak adni a testület részére.
Dékány József a Dévaványai Szociális Szövetkezet elnöke – Az önkormányzattól a mai nap
folyamán kaptak némi eszközt aminek nagyon örülnek és hasznát veszik. Ezekkel az
eszközökkel szolgáltatásokat tudnak végezni a lakosság körében. A szolgáltatások végzése
mellett a további betonelemek gyártását is megkezdik hamarosan.
A szolgáltatások végzéséhez és a telephelyen végzendő munkához nagy segítség lenne egy
rotációs kapa.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Érdeklődik, hogy a
szövetkezetnek van-e már kidolgozott tarifája?
Dékány József a Dévaványai Szociális Szövetkezet elnöke – Próbálnak bevezető árakat
használni a szolgáltatások terén. Többféle munkát végeznek ezért az árak is eltérőek,
órabérként 500,-Ft-ot határoztak meg.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Egy tájékoztató árat
szükséges lenne feltüntetni.
Erdei Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke – Az előállított betonelemeknek van egy
árjegyzéke. A szolgáltatásként végzett munka nehézsége, időtartama stb. alapján tudnak egy
árat kalkulálni. Az önköltségnek mindenféleképpen meg kellene térülni.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A különböző munkanemek
tekintetében kell meghatározni az árakat.
Valánszki Róbert polgármester – Az 500,-Ft/óra munkadíjat nem tartja reálisnak. Az
önkormányzat hasonló szolgáltatásokért korábban 1.000,-Ft/óra összeget határozott meg,
melyben az amortizáció és az üzemanyagár volt benne.
A beszámolóban leírtakat korrektnek tartja, mivel nem csak a pozitív dolgok vannak
megemlítve benne, hanem a negatívak is.
A fóliasátras palántaneveléshez ami a termálvízzel valósulna meg, annyit szeretne hozzáfűzni,
hogy ez lehet nem lesz teljesíthető a jelenlegi helyzetben. Jelenleg egy kút működik és annak
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a kitermelése a Strandfürdő medencéihez szükséges. Felvették a kapcsolatot azzal a céggel,
akik 2012-ben a kutak fúrását, mérését és ellenőrzését végezték, most 590.000,-Ft+áfa
összegért jönnek el bekamerázni és vízhozam mérést végezni annál a kútnál, ahol beszakadt a
szivattyú. Általánosságban elmondja, hogy van még egy kút, amit lehet jó lenne bevizsgálni.
Dékány József a Dévaványai Szociális Szövetkezet elnöke – A fóliasátras palántaneveléshez
szükséges termálvíz esetében a Strandfürdőtől elmenő vizet szeretnék újrahasznosítani, tehát
plusz vízbe ez nem kerülne.
Valánszki Róbert polgármester – Megemlíti, hogy mindenképpen csinálni kellene a
szövetkezetnek egy árlistát a betonelemekre vonatkozóan.
Dékány József a Dévaványai Szociális Szövetkezet elnöke – A honlapon ez fel van tüntetve.
Valánszki Róbert polgármester – A munkanemeket pedig egységesíteni kell. A testület
magáénak érzi a szociális szövetkezetet és ebből kifolyólag megpróbálnak minden segítséget
megadni számukra. A testületnek azt kellene eldönteni, hogy akarja-e ezt a szövetkezetet vagy
sem. Ha akarják akkor tudomásul kell venni, hogy ennek még költségei lesznek egy darabig.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Részletes beszámolót
láthattak a szövetkezet életéből. További sikeres munkát kíván számukra.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Dévaványai Szociális Szövetkezet 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
59/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Dévaványai Szociális Szövetkezet 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

-

3. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a harmadik
napirendi pontra, mely javaslattétel Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének elfogadására.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Annyiban kívánja kiegészíteni a
leírtakat, hogy elírási hiba történt a mezőgazdasági eszközök, árubeszerzésénél a 7.760 e Ft-ot
10.760 e Ft-ra kell kijavítani.
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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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
60/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület fel, hogy a közbeszerzésről szóló 2011 évi CVIII. törvény. 33.§.
(1) alapján. Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Az ajánlatkérő vonatkozásában
1.
2.
3.
4.

Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat
5510 Dévaványa, Hősök tere 1
A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont];
Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt.
XIV. fejezet harmadik rész.):
1 db 17.200 e Ft.

5.
A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Irányadó eljárásrend, értéke (nettó e Ft)
Közösségi
Nemzeti
értékhatárt
értékhatárt elérő
elérő illetve
illetve
Árubeszerzés meghatározása
meghaladó
meghaladó
Helyi
(2011. évi
(2011. évi
beszerzés
CVIII. tv. IV. CVIII. törvény
fejezet
XIV. fejezet,
második rész)
harmadik rész
informatikai eszközök beszerzése
Közös Hivatal számítástechnikai
eszközök, szoftverek beszerzése
Informatikai eszközök összesen:

2.100
2.100

Mezőgazdasági eszköz/áru beszerzése
műtrágya beszerzés

4.500
7

növény védőszer
vetőmag beszerzés (fénymag,
napraforgó, kukorica, őszi búza)
Mezőgazdasági áru összesen:

3.310
2.950
7.760
Járműbeszerzés

személygépjármű vásárlás
6 tonnás pótkocsi
földmunka és rakodó gép
jármű vásárlás összesen

4.724
2.006
5.057
11.787
Egyéb gépbeszerzés

hézagvágó, lap vibrátor, kalmárrosta,
vízszivattyú
hűtőkonténer
2 db szövőszék és tartozékai
2 db fűkasza
2 db varrógép és tartozékok
Napközi konyha részére
egyéb gépbeszerzés összesen:

1.121
1.000.
1.706
316
1.183
2.500
7.826

Munka és védőruházat
Munka- és védőruha

2.002

Építőipari anyagok
Homok, sóder, cement, nyílászárók,
fűrészáru
Zúzott kő
Építőipari anyagok összesen:
Egyéb kis értékű eszközök
Egyéb kis értékű eszközök
Kertészet vetőmag, növény védőszer, és egyéb eszközök
Kertészet vetőmag, növény védőszer, és
egyéb eszközök
Üzemanyag
Gázolaj, benzin

Építési beruházás megnevezése

*Óvodai telephelyek felújítása
*Városközpontban sétány, szökőkút
megvalósítás
Temető kegyeleti park kialakítása,

6.460
540
7.000
865
3.004

4.200

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft)
Közösségi
Nemzeti
értékhatárt elérő értékhatárt elérő
illetve
illetve
meghaladó
meghaladó
Helyi
(2011. évi
(2011. évi
beszerzés
CVIII.. tv. IV.
CVIII. törvény
fejezet Második
XIV. fejezet,
rész )
harmadik rész
7.500
10.000
4.057
8

parcellanyitás
Térfigyelő kamera megvalósítás
Ravatalozó felújítása
Építési beruházás összesen:

8.600
6.943
37.100

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft)
Közösségi
Nemzeti
értékhatárt elérő értékhatárt elérő
illetve
illetve
Szolgáltatás megnevezése
meghaladó
meghaladó
Helyi
(2011. évi
(2011. évi
beszerzés
CVIII.. tv. IV.
CVIII. törvény
fejezet Második
XIV. fejezet,
rész
harmadik rész
Mezőgazdasági ágazatban
permetezés
2.096
aratás
17.200
Mezőgazdaság összesen
17.200
2.096
Építőiparban
Hulladéklerakás lerakóba
420

Mérnöki díjak, tervkészítés
Vízjogi, engedélyterv készítés meglevő
csapadékvíz elvezető árkok lefedése
tárgyában
Összesen:
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén

6.
7.

5.000

5.000

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
NEMLEGES

A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való
közzétételéről
Felelősek:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2015.március 31.

4. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a negyedik
napirendi pontra, amely a bejelentéseket tartalmazza.
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Első bejelentés az önkormányzati számlák vezetésére és a kapcsolódó pénzügyi
szolgáltatásokra javaslattétel.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A képviselő-testület döntött arról, hogy
versenyeztessék meg a számlák vezetését és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.
Ugyanazzal a tartalommal ment a három pénzintézet felé az ajánlatkérő. Mind a három
pénzintézet időben benyújtotta ajánlatát.
Egy összefoglaló táblázatot készített erről, melyhez néhány szót szeretne még fűzni.
A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet valamint az OTP Bank egy sajátos ajánlattal jött.
Ugyanazokat tartalmazza a benyújtott ajánlat amit kell, csak a banki költségek megfizetésére
egy fix összegű ajánlatot tett. Maga a K&H Bank azt mondta, hogy minden számlavezetéssel
kapcsolatos tranzakció díjmentes. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet azt az ajánlatot
adta, hogy 120.000,-Ft/hó fix díjban állapítja meg a banki költségeket, ez éves szinten
1.440.000,-Ft. Az OTP Bank pedig fix díjban 100.000,-Ft/hó állapítja meg a banki
költségeket, mely éves szinten 1.200.000,-Ft.
Ebben az ajánlatban mindkét fél részéről van kockázat, úgy az önkormányzat részéről, mint a
bank részéről. Az önkormányzat részéről az a kockázat, amennyiben a banki költség kevesebb
lenne, ezt az összeget akkor is ki kellene fizetni. A pénzintézet részéről pedig az, ha a banki
költség több lenne, akkor is csak ennyi összeget számlázhatna az önkormányzat felé. Ez a
banki költség ebben az esetben így tervezhető.
A K&H Bank ajánlatánál mégis több ez az ajánlat, mivel ők nem számolnak díjtétellel, náluk
ez a szolgáltatás ingyenes.
A döntés segítéséhez megvizsgált két év bankköltséget.
2013. évben a számlavezetési díjtételek 1.898.895,-Ft-ba kerültek, 2014. évben ugyanez a
tétel 1.655.194,-Ft-ba került. Mindkét összeg több bármelyik pénzintézet ajánlatánál.
Ránézésre azt lehet mondani, hogy a K&H Bank ajánlata a legjobb, de ezt tovább kell
elemezni. Már tavaly is elhangzott hátrányként, hogy nincs helyben fiók, ez a sárgacsekkes
befizetésekkor érezteti hatását a költségvetésre vonatkozóan. A sárgacsekkeket a helyi
adóknál, étkeztetések befizetésekor alkalmazzák a lakosság körében.
Ezen a címen 2013-ban 2.039.747,-Ft-ot fizettek, 2014. évben pedig 2.195.481,-Ft-ot. Tehát
ha bemegy a lakos a postára és ott befizeti a sárgacsekken szereplő összeget, a további
költségeket a posta áthárítja az önkormányzat felé.
Tulajdonképpen a döntést ezeknek a sárgacsekkes befizetéseknek a megmaradása, illetve
csökkentése segítheti, továbbá, hogy a K&H Bankkal ellentétben a másik két pénzintézetnek
van helyben fiókja.
További költség még, ami mindhárom pénzintézetnél azonos a könyvelési díj, vagy másik
nevén tranzakciós illeték. Ezek a díjtételek jogszabályban rögzítettek, mindhárom esetben
ugyanazt jelentik, így erről nem kíván szólni.
Kérték még a bankokat, hogy tegyenek ajánlatot egyéb pénzügyi szolgáltatások tekintetében.
Az OTP Bank a folyószámlahitelt írta le, reméli erre nem kerül sor, de biztosítékként jó ha
van. Úgy gondolja, hogy ez a szolgáltatás a másik két pénzintézetnél is kezelhető amennyiben
szükséges.
A beszedési megbízások tekintetében az OTP Bank jelezte, hogy a csoportos beszedés a
bankon kívül indított tételek után és a csoportos átutalás is egy minimális díjtétellel kerül
elszámolásra. A másik két pénzintézet nem jelezte ezt.
A K&H Banknál hosszú évek során nem sikerült a csoportos beszedést lerendezni, de ez nem
is annyira jelentős. A munkavállalókra vonatkozóan úgy gondolja, hogy szükség esetén
mindhárom pénzintézet készségesen kiszolgálja a munkavállalókat.
Ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a
gazdálkodási irodavezetőnek a részletes tájékoztatást. Javasolja, hogy elsőként a
pénzintézetek képviselőinek tájékoztatóját hallgassák még és ezt követően a bizottság tagjai is
véleményt alkothatnak.
Elsőként megadja a szót a K&H Bank fiókigazgatója részére.
Jámbor István a K&H Bank fiókigazgatója – Üdvözli a megjelenteket. Elsősorban is
megköszöni az önkormányzatnak az elmúlt 7 év együttműködését. Elmondja, hogy ő
Szeghalmon vezeti a bankfiókot, a csütörtöki testületi ülésen jelen lesz kolléganője akinek
feltehetik az esetlegesen felmerülő kérdéseket. A lakossági oldalról annyit tud elmondani,
hogy már a tavalyi évben is nagy erőket kellett megmozgatniuk annak érdekében, hogy a
helyileg kihelyezett ATM-et megtarthassák és ne vigyék el. Ha az önkormányzat üzletágilag
nem tudja megtámogatni a továbbiakban a pénzintézetet akkor minden bizonnyal az ATM-et
elfogják vinni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Megadja a szót az OTP Bank képviseletében megjelenteknek.
Várkonyi Imre az OTP Bank osztályvezetője – Megköszöni a lehetőséget, hogy ismételten
ajánlatot adhattak az önkormányzat részére. Az OTP Bankkal kapcsolatban elmondja, hogy
Magyarországon az egyik legmeghatározóbb szereplője a pénzpiacnak. Széleskörű
szolgáltatást tudnak nyújtani önkormányzati, lakossági, vállalkozási és üzleti szinten egyaránt.
Önkormányzati üzletáguk a továbbiakban is él bankon belül. Bármilyen probléma merül fel,
arra minden esetben tudnak megoldást kínálni. Helyi szinten bankfiókkal és ATM-el
rendelkeznek. Az OTP Banknak továbbra is az a célja, hogy megfelelően működjenek a
településen.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Megadja a szót a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet képviseletében
megjelent kirendeltség vezető részére.
Gyányiné Diós Ildikó a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai Kirendeltség
vezetője – Köszönettel vették a megkeresést. Javaslatukat megtették, azt kiegészíteni nem
kívánja. Helyileg fiókkal rendelkeznek.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. A K&H Bank részéről látható, hogy sok olyan tranzakció van, mely díjmentes.
Kérdése, hogy ezek a szolgáltatások meddig díjmentesek?
Jámbor István a K&H Bank fiókigazgatója – A tavalyi évben is ezekkel a díjtételekkel
voltak jelen. 1 évig biztosan díjmentesek ezek a szolgáltatások.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A pénzforgalmi jutalék, a jutalék
díjtétele 1 %-ban és a pénztári kifizetés voltak ami százalékban, illetve minimum fix forintban
felszámítva. Ezek lettek teljesen díjmentesek. Gyakorlatilag a számlavezetés, nyitás stb. a
másik két pénzintézetnél is díjmenetes. A lényeg a pénzforgalmi jutalékokon van.
Jámbor István a K&H Bank fiókigazgatója – Véleménye szerint 1 évig van megkötve a
díjmentesség a szerződésben.

11

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Az OTP Bankkal
kapcsolatban elmondja, hogy szerdai napokon délelőtt 1045-kor van a nyitás, érdeklődik, hogy
mennyiben változtatná a nyitva tartást ha a bank kezelné az önkormányzat pénzét?
Várkonyi Imre az OTP Bank osztályvezetője – Amennyiben az OTP Bank vezetné az
önkormányzat számláit, úgy a nyitva tartás is biztosan változna. A nyitvatartási idő egyébként
központilag kerül meghatározásra.
Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja – A beszedési megbízásokkal
kapcsolatban érdeklődik.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A csoportos beszedési megbízás az
OTP Banknál bankon kívül és belül is díjmentes. Amennyiben a lakosságot sikerülne erre
átvezetni, akkor a sárgacsekkek rovására menne, ami az önkormányzatnak sokkal jobb lenne.
Mile Lajos alpolgármester – Érdeklődik a gazdálkodási irodavezetőtől, hogy van-e kimutatás
arra vonatkozóan, hogy a sárgacsekkes befizetések milyen arányban oszlanak el a bankon
belüli, illetve a postán belüli befizetések tekintetében.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Helyi fiók hiányában az összes
sárgacsekkes befizetések a postán történtek meg.
Mile Lajos alpolgármester – Az OTP Bank képviselőjétől kérdezi, hogy a helyi fióknál
létszámnövekedést jelentene-e az, ha az önkormányzat oda vinni át a számláit?
Várkonyi Imre az OTP Bank osztályvezetője – Minden bizonnyal befolyásolná a létszámot a
változás, viszont ez központi szinten dől el. Nyilvánvalóan minél több egy banknak az
ügyfele, annál több a munka és annál több időt kell arra fordítani. Ezek a dolgok a nyitva
tartást és a létszámot is befolyásolják.
Jámbor István a K&H Bank fiókigazgatója – A sárgacsekkes befizetésre rengeteg alternatív
módszer létezik. Többek között az önkormányzat honlapjára kihelyezett bankkártyás fizetés,
átutalás, mobil applikációk stb. Kevés olyan ügyfél van, aki ezek közül a lehetőségek közül
egyiket sem éri el.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni a
pénzintézetek képviselőinek a részvételt és a tájékoztatást.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Ha összességében megtekintik mindhárom pénzintézet
ajánlatát, akkor láthatják, hogy az OTP Bank ajánlata a legkedvezőbb. Mérlegelni kell, hogy
helyi szinten fiókkal rendelkeznek és az ügyek intézése nem okoz gondot a mindennapokban.
Tovább gondolva a dolgot a jelenlegi dolgozók állását ezzel a döntéssel meg lehetne
hosszútávon erősíteni. Létszámnövekedést nem hiszi, hogy jelente, viszont minden bizonnyal
a nyitvatartási idő módosulna, sőt lehet még egy új ATM kihelyezését is el lehetne érni náluk.
Jelenleg a munkabérek utalásakor több napig nem lehet megközelíteni az ATM-et, mivel
hatalmas sor áll előtte.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Egyetért az
elhangzottakkal. Úgy gondolja, hogy az OTP ajánlatát vegyék fontolóra. Vannak olyan
12

élethelyzetek, mint például az elmúlt héten is amikor felhatalmazó levél kellett azonnal és
emiatt Szeghalomra kellett átmenni.
Mile Lajos alpolgármester – Megjegyzi, hogy az OTP Bank helyi fiókjánál nagyon sok a
várakozási idő.
Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja – Tudás és szolgáltatás szintjén a
Takarékszövetkezetet emelné ki. Az OTP Bank esetében a rövidített nyitva tartás hátrányt
jelent.
Valánszki Róbert polgármester – A Takarékszövetkezetnek nincs önkormányzati
tapasztalata, ez az egyetlen érv ami hátrányt jelenthet.
Az OTP Bank nyitva tartásának változtatása esetén csökkenne a sorban állási idő.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Véleménye, hogy az
OTP Bank helyi fiókja a lakosság igényeit sem tudja teljes mértékben kielégíteni.
Valánszki Róbert polgármester – A Takarékszövetkezeteknél kihelyezett ATM-ből csak
plusz díjért lehet felvenni a pénzt.
Mile Lajos alpolgármester – A sárgacsekkes befizetéssel kapcsolatban elmondja, hogy kevés
lesz az 1 év arra, hogy a lakosokat hozzászoktassák az OTP-n keresztüli befizetésekre.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Nyilvánvalóan azért
kértek három árajánlatot, mert váltani szeretnének. Mindenképpen úgy gondolja, hogy a két
helyi pénzintézet közül kellene választaniuk. A Takarékszövetkezet ellen csak az
önkormányzati tapasztalat hiánya sorolható fel ellenérvként, az OTP Bankhoz pedig hamar
visszaszoknának a lakosok. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki
hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzati számlák vezetésére és a
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. ajánlata kerüljön
elfogadásra az ajánlattételben tett kondíciókkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
61/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzati számlák vezetésére és a
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. Délalföldi Régió (Békéscsaba Szent István tér 3.) pénzintézet ajánlatát fogadja el az alábbi
számlavezetési díjtételekkel.
1. számlapénz kamata:
változó,3 havi diszkontkincstárjegy -1,8 %, amennyiben nem éri
el a 0,5 %-os nominális kamatértéket, úgy a Bank minimum 0,5 %-os mértékű kamatot
fizet
a lekötött betét:
egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra.
2. díjak, jutalékok az alábbiak szerint kerül elfogadásra:
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SZÁMLAVEZETÉSI DÍJTÉTELEK
Számla, alszámla nyitás
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 díjtétel)
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%)
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum díjtétel)
Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén
Pénztári kifizetés jutaléka (%)
Pénztári kifizetés jutaléka (minimum díjtétel)
Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után

A
számlavezetési
díjtételek
díjmentesek, a
pénzforgalmi
jutalék
egyösszegű fix
összegben
kerül
elfogadásra,
melynek havi
díja 100.000
Ft, azaz
Egyszázezer
forint 00/100.

Mindenkor hatályos tranzakciós illeték
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati számlák vezetésére és a kapcsolódó
pénzügyi szolgáltatásokra szerződést kössön az OTP Bank Nyrt.-vel 2015.május 1. napjától
határozatlan időtartamra,
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a bankszámlaszerződés megkötésére,
továbbá gondoskodjon a számlavezető pénzintézetváltással kapcsolatos feladatokról.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2015. május 1.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Dévaványai Általános Művelődési Központ gazdálkodásának átszervezése jogszabályi
változás miatt.
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – Az előterjesztést a gazdálkodási és az igazgatási irodavezetővel
közösen dolgozták ki, mivel eléggé fajsúlyos és komplex kérdésről van szó.
A jogszabályi változás január 1-én hatályba lépett és minden önkormányzat próbált erre
megoldást találni. A 100 fő statisztikai létszám állomány nem kevés ahhoz, hogy egy
gazdálkodó szervezetet valamilyen formában kialakítsanak, illetve a már meglévőhöz ezt
hozzárendeljék. A jogalkotók a kezdeményezésre pozitív visszajelzést nem adtak, a határidő
az ominózus április 1. pedig mindjárt itt van.
A szervezeti változást át kell vezetni, ki kell alakítani. A DÁMK vezetőjével egyeztettek,
ennek megfelelően lettek kialakítva azok a strukturális szervezetek, melyeket az előterjesztés
részletesen tartalmaz. A DÁMK gazdálkodó szervezete bevonásra kerülne és a közös
önkormányzati hivatal gazdálkodási irodája látná el a továbbiakban, külön munkamegosztási,
munka megállapodási szerződés alapján. A gazdálkodási, pénzügyi feladatokat, illetve
személyi változásokat illetően is történne változás. Mivel a DÁMK-nál a továbbiakban
gazdasági vezető nem lehet, ezért az ő jogviszonyát is rendezni kellett. Ennek a járulékos
része pedig az alapító okiratnak a módosítása. Ezeket tartalmazza mellékletben az
előterjesztés.
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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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
62/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület fel, hogy
I.
Dévaványai Általános Művelődési Központ gazdasági szervezetének feladatait 2015.
április 1. napjától a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó külön
megállapodásban rögzítettek szerint Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája látja el.
II.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv és a Dévaványai Általános Művelődési Központ, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási
Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A
Munkamegosztási Megállapodás 2015. április 1. napján lép hatályba.
III.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt Dévaványa Közös Hivatala részéről történő
aláírásra.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető
Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2015. március 30.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Ismételten szavazásra kéri
a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
63/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnak az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, - és
egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 2., 3. számú mellékleteiben foglalt
adattartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a
Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében.
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Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Ismételten szavazásra kéri
a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
64/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központnak az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, - és
egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 4., 5. számú mellékleteiben foglalt
adattartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a
Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentésre tér rá, amely a civil szervezetek támogatási kérelmét tartalmazza.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Az előterjesztést a kérelmek benyújtása
előzte meg. A tavalyi évhez képest annyi változás történt, hogy öt új kérelmező van idén. A
képviselő-testület erre a célra összesen 14 millió Ft-os keretet különített el a költségvetésben.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Abból adódik, hogy a
keretösszegnél a kérelmezők általi összes kérelem összege kisebb, mivel három szervezetnél
nincs összeg megjelölve, valamint az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub idén ünnepli 50.
évfordulóját és ezzel egybekötve kívánnak egy térségi szintű találkozót szervezni. Ennek a
megrendezéséhez kérnének egy nagyobb keretösszeget.
Diósné Ambrus Erzsébettel a DÁMK vezetőjével beszélt a civil szervezetekről, kik azok akik
a leginkább aktívabbak és a rendezvények során segítik az ő munkáját.
Kéri a bizottság tagjait, hogy a civil szervezetek támogatására egyenként tegyenek javaslatot.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Valánszki Róbert polgármester – Érdeklődik, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete 2015. évi rendezvényei milyen programokat takarnak?
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Dévaványa Város története szellemi
vetélkedő, Városnapon bemutatásra kerülnek a segédeszközök, megtekinthető az írógép, írás,
valamint a vakon történő számítógép kezelés. Júliusban megyei sportnapot szerveznek
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Dévaványán, szeptemberben színház látogatás, hagyományos karácsonyi ünnepség. ezekhez a
programokhoz kérnék a támogatást.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait. Aki javasolja a testületnek, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete részére 40.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
65/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete részére 40.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik
megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított
Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő civil szervezet
a Dévaványai Sportegyesület. A kért 7,5 millió Ft-os összeget soknak tartja. 6 millió Ft-ot
javasol számukra.
Valánszki Róbert polgármester – Differenciálni kellene a civil szervezetek közül. Melyek
azok akik szinte minden városi rendezvényen jelen vannak, aktív résztvevői a város életének
és mely szervezetek azok akik általában a saját tagjai számára rendezett dolgokra kérik a
támogatást. Az aktívabb civil szervezetek részére nagyobb mértékű támogatást nyújtana.
Mile Lajos alpolgármester – Megadná a Sportegyesület részére a kért 7,5 millió Ft-os
támogatást.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Szintén megtartaná a
7,5 millió Ft-os támogatási összeget.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Sportegyesület részére 6.000.000,- Ft támogatás
megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
66/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 6.000.000,- Ft
támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a
támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Valánszki Róbert polgármester – A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy a 2014-es
évben úgy kaptak 550.000,-Ft támogatást, hogy 350.000,-Ft-ot adott a képviselő-testület a
cégautó adó kifizetésére, mivel valamilyen hiba történt és ennek a megfizetése nem történt
meg évekre visszamenőleg. A NAV a tartozást egyösszegben kérte megfizetni, különben a
Polgárőrség egyesületét fel kellett volna oszlatni. Ezen felül kaptak még 200.000,-Ft-os
támogatási összeget.
Az idei évben úgy döntött a képviselő-testület, hogy 250.000,-Ft-ot működési célú pályázatra
önerőként biztosít. Véleménye szerint az egyesület támogatása ezáltal már megtörtént.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Javasolja, hogy a már
meglévő 250.000,-Ft mellé kapjanak még 50.000,-Ft támogatást.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 300.000,Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
67/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet
részére 300.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
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Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai
Helyi Szervezete részére 200.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
68/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Dévaványai Helyi Szervezete részére 200.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi
rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi
költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete részére
150.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
69/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete
részére 150.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete részére 270.000,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
70/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete
részére 270.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa részére 310.000,Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
71/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa
részére 310.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület részére 100.000,Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
72/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület
részére 100.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
21

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére
160.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
73/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület részére 160.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik
megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított
Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére
200.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
74/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási
Alapítvány részére 200.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik
megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított
Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
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A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A Dévaványai Folkműhely Egyesület
700.000,-Ft támogatást kért, a 152.400,-Ft pedig úgy jött oda, hogy Szilágyi Ferenc bizottsági
tag lemondott a tiszteletdíjáról és azt két szervezetnek ajánlotta fel.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Folkműhely Egyesülete részére 852.400,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
75/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesülete részére
852.400,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselőtestület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – A Nyugdíjas Klubnál
nincs összeg megjelölve, a támogatás célját már korábban említette, melyről egyeztettek.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére
500.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
76/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
részére 500.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány részére 216.780,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
77/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány
részére 216.780,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
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Határidő:

folyamatos

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezete a tavalyi évben is 72.000,-Ft-ot, plusz a strandfürdő belépőjegyeket kérte
támogatásként, ebből kifolyólag kaptak mindösszesen 100.000,-Ft-ot belépőjegyek nélkül.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó
Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 100.000,- Ft támogatás megítélését
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
78/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 100.000,- Ft
támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a
támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 280.000,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
79/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére
280.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-
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testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 350.000,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
80/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére
350.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselőtestület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Kapocs Egyesület részére 170.000,- Ft támogatás megítélését
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
81/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Kapocs Egyesület részére 170.000,- Ft támogatást
nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a
2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére
biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, a Medicopter Alapítvány részére 20.000,- Ft támogatás
megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
82/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Medicopter Alapítvány részére 20.000,- Ft
támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a
támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
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Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A gyermekek számára szervezett
kirándulást szeretné teljesen ingyenessé tenni a Dévaványa Református Elemi Iskola
Alapítványa a kért támogatás által.
Mile Lajos alpolgármester – A másik iskolában is szerveznek kirándulásokat, melyre
osztálypénzt szednek be a tanulóktól.
Valánszki Róbert polgármester – Közfoglalkoztatottak bevonásával próbálnak javítani a
református iskolaépület állagán, az anyagköltséget az iskola fizeti ki.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, részére 80.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
83/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványa Református Elemi Iskola Alapítvány
részére 80.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
részére ne ítéljenek meg támogatás kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

28

Határozat:
84/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú
Egyesület részére ne nyújtanak támogatást.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az egyesületet a döntésről értesítse.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének
Dévaványai csoportja részére 50.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
85/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesületének Dévaványai csoportja részére 50.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi
rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi
költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, hogy a „Hétszínvirág” Alapítvány az Óvodásokért részére
200.000,- Ft támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
86/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a „Hétszínvirág” Alapítvány az Óvodásokért
részére 200.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A
Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú
támogatások előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, hogy a Digitális Gyűjtemény Alapítvány részére 150.000,- Ft
támogatás megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
87/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Digitális Gyűjtemény Alapítvány részére
150.000,- Ft támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselőtestület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a testületnek, hogy a Túrér Partja Alapítvány részére 40.000,- Ft támogatás
megítélését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
88/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Túrér Partja Alapítvány részére 40.000,- Ft
támogatást nyújtson a 2015. évi rendezvényeik megrendezéséhez. A Képviselő-testület a
támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Egyéb működési célú támogatások
előirányzat terhére biztosítsa.
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében számoljon el. Egyben vegye tudomásul,
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
Határidő:
folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Strandfürdővel kapcsolatos.
Elmondja, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat részéről a szakmai koordinátor javaslatot tett a
testület felé azzal kapcsolatban, hogy az ifjúsági szállás árlistájában a mosógép használat,
valamint az elektromos tűzhely használat díját építsék be a szállásdíjba. Amennyiben a
Képviselő-testület a határozati javaslatban szereplő szállásdíjat elfogadja, úgy a közösségi
helyiség konyháját, illetve a mosógépet is használhat minden szállóvendég.
Ez az emelés 300 Ft/éj növelné a szállás díját, mely a csatolt határozati javaslatban
megtalálható.
Javasolta még a fentieken túl, hogy a tavalyi évben a vizesblokkos faházakba beszerzésre
került 6 db klíma, illetve hűtő, ebből eredően a felszerelt faházak szállásdíja pedig egységesen
500 Ft/éj díjjal növekedjen, így ezekben a faházakban egy főnek 3000 Ft/éj lenne a szállás
díja, természetesen a közösségi helyiség konyha, illetve a mosógép használatával. A sátor, és
a lakóautó díjai nem változnának.
A korábbi testületi ülésen javaslat született a Strandfürdő és Gyógyászat árainak 10 %-os
növelésére is, ez alapján elkészítette az új árlista tervezet. Aggodalma van azzal kapcsolatban,
hogy a Strandfürdő árainak növelése vendégforgalom csökkenéséhez vezethet. A gyógyászt
árainak módosítását nem tartja indokoltnak. A wellness árlistájában csak a szolárium árának
csökkentése az indokolt, mivel a településen több szolárium is működik, ezért azok áraihoz
igazodva javasolja a szolárium árának 183 Ft-ról 150 Ft-ra való csökkentését, illetve a
szolárium krém 203 Ft-ról 200 Ft-ra való csökkenését.
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Szeretné még kérni, hogy a Széchenyi u. 6. szám alatti Vendégházra vonatkozó árak
kerüljenek ki az ármegállapításról szóló határozatból. Mivel a tavalyi évben egyetlen fizető
vendég sem vette igénybe ezt a szállást.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
89/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
javasolja a Képviselő-testület fel, hogy a Strandfürdő és Gyógyászatnál, valamint a
Vendégháznál a szolgáltatási díjakat 2015. május 1-től az alábbiak szerint fogadja el:
KEMPING ÁRLISTA:
Vizesblokkos faház szállásdíja:
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:

3000 Ft/fő/éj
2300 Ft/fő/éj

Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Vizesblokkos faház szállásdíja:
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:

2700 Ft/fő/éj
2100 Ft/fő/éj

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő).
Lakókocsi, lakóautó:

1500 Ft/éj

személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

1100 Ft/fő/éj
900 Ft/fő/éj

Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

900 Ft/fő/éj
700 Ft/fő/éj

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő).
Sátor:

800 Ft/éj

személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

1100 Ft/fő/éj
900 Ft/fő/éj
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Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Sátorhely:

600 Ft/éj

személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

900 Ft/fő/éj
700 Ft/fő/éj

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést.
6 éves kor alatt ingyenes.
A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő).
Elektromos csatlakozás: (sátor/lakókocsi)
Parkolás:
Parkolás motorkerékpárral:

800 Ft/nap
500 Ft/nap
200 Ft/nap

Parkolás a kemping területén faház és sátor mellett.
STRANDFÜRDŐ ÁRLISTA
Helyi lakosoknak:

Árak:

Felnőtt belépő
Felnőtt úszójegy

egész nap
6-10 óráig

Felnőtt bérlet

egy hetes (7 alkalom)3.910 Ft
egy hónap
10.950 Ft
szezon
26.400 Ft
egy hónap
8.645 Ft
egy hónap
6.600 Ft
(0-6 év)
ingyenes
egész nap
550 Ft
6-10 óráig
470 Ft

4.060 Ft
11.100 Ft
26.550 Ft
8.795 Ft
6.750 Ft
ingyenes
700 Ft
620 Ft

egy hetes (7 alkalom) 2.790 Ft
egy hónap
8.380 Ft
szezon
20.350 Ft
Családi belépő (öt fő)
2.640 Ft
Családi bérlet (öt fő)
egy hetes (7 alkalom)10.910 Ft
egy hónap
35.990 Ft
szezon
61.360 Ft
Csoportos: (15 főtől csak diák vagy nyugdíjas)
445 Ft
Kádfürdő
445 Ft
Közterület használati díj
1.320 Ft/m²/nap
Ft/m²/nap
Látogató jegy
260 Ft

2.940 Ft
8.530 Ft
20.500 Ft
2.790 Ft
11.060 Ft
36.140 Ft
61.510 Ft
595 Ft
445 Ft
1.320

Felnőtt úszó bérlet
Diák- nyugdíjas úszó bérlet
Gyermek belépő
Diák- nyugdíjas belépő
Diák- nyugdíjas úszójegy
Diák- nyugdíjas bérlet

750 Ft
650 Ft

900 Ft
800 Ft

260 Ft

GYÓGYÁSZAT ÁRLISTA
Medencefürdő
Termál kádfürdő

269 Ft
99 Ft
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Súlyfürdő
Szénsavfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Vízalatti vízsugármasszázs
Vízalatti gyógytorna

84 Ft
136 Ft
218 Ft
121 Ft
81 Ft
Elektroterápia

Ultrahang
Diadinamyc
Szelektív ingeráram
Iontoforézis
Interferencia
Stabil galván
Kowarchik galván

295 Ft
210 Ft
230 Ft
210 Ft
210 Ft
165 Ft
165 Ft
WELLNESS ÁRLISTA

Szauna
Pezsgőfürdő
Masszázs (30 perc)
Masszázs (60 perc)
Lávaköves masszázs
Szolárium (1 zseton 3 perc)
Szolárium krém

457 Ft
450 Ft
1270 Ft
2100 Ft
3500 Ft
150 Ft
200 Ft

A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Strandfürdő és
Gyógyászat szakmai koordinátorát értesítse.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora
értelem szerint

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
vízterhelési díj mértékének megállapításával kapcsolatos.
A 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a vízterhelési díj
áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető
közszolgáltatást végző – ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszert, illetve
szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző közszolgáltatót is – az illetékes
árhatóság egyetértésével határozza meg.
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 2014. évben a következő díjakat
alkalmazta:
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési egységdíj
(Ft/m3 )
Lakossági fogyasztó
5,40
Önkormányzati fogyasztó
7,60
Hatósági díjas fogyasztó
11,40
Szippantott szennyvíz
17,10
A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét.
A 2015. április 1-től Dévaványa településre meghatározott vízterhelési egységdíjakat a
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága 16/2015. (II. 26.) számú
határozatával elfogadta, melyek az alábbiak:
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Fogyasztói szegmens

Vízterhelési egységdíj
(Ft/m3 )
5,40
7,40
11,10
16,70

Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz
A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét.
Az új díj 2015. április 1-jétől kerül bevezetésre!
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
90/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy értsen egyet a 2003. LXXXIX. törvénnyel bevezetett
vízterhelési díj meghatározásának módszerével és az Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. – mint közszolgáltató által – Dévaványa településre meghatározott vízterhelési
díjak 2015. évi összegével, amely:
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési egységdíj
(Ft/m3 + Áfa)
Lakossági fogyasztó
5,40
Önkormányzati fogyasztó
7,40
Hatósági díjas fogyasztó
11,10
Szippantott szennyvíz
16,70
A képviselő-testület járuljon hozzá a vízterhelési díjak 2015. április 1.-i bevezetéséhez.
Felelős:

Valánszki Róbert polgármester
Feke László
műszaki irodavezető
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentésre tér rá, mely s Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének
támogatása című pályázati felhívással kapcsolatos.
A beadási határidőre tekintettel pályázat került benyújtásra Dévaványa Város Önkormányzata
nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet által kiírt Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című
pályázati felhívására „Balance – Család, Egészség és munka egyensúlya” címmel.
A pályázati felhívásra benyújtott projekt az önkormányzati hivatalban egy családbarát iroda
kialakítására, egészségügyi eszközök beszerzésére, valamint egy munkahelyi Családi Nap
megtartására irányul.
Igényelt támogatás összege bruttó 2.901.630,- forint, a támogatási intenzitás az összes
elszámolható költség 100%. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
mely folyósítása támogatási előleg formájában történik.
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
91/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a tájékoztatást vegye tudomásul, és a pályázat
benyújtását tartsa fenn.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
értelem szerint

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
szintén egy pályázati felhívással kapcsolatos.
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Ifjúsági közösségek,
ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása című pályázati
felhívására.
A pályázati felhívás célja olyan több alkalomból álló programsorozatok támogatása, melyek
szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek tevékenységébe, hozzájárulnak az
ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez,
elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely és a haza szeretetére nevelnek,
biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. Benyújtandó projektünk nyári zenei estek
megtartására irányulna, ahol helyi és térségi ifjúsági amatőr zenekarok, ifjú zenészek
kapnának lehetőséget a fellépésre.
Igényelhető támogatás összege maximum 1.000.000,- forint, a támogatási intenzitás az összes
elszámolható költség 90%. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
mely folyósítása támogatási előleg formájában történik.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
92/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy pályázatot nyújtson be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Ifjúsági közösségek,
ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása című pályázati
felhívására. A pályázathoz szükséges 10% önerőt, azaz bruttó 100.000,- Ft-ot költségvetése
tartaléka terhére biztosítsa.
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A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. április 16. – a pályázat benyújtásának határideje

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Ismételten pályázati
felhíváshoz kapcsolódik a következő bejelentés.
A Dévaványai Általános Művelődési Központ pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívására a Dévaványaiak
Világtalálkozója, illetve a városnapi programok megtartására vonatkozóan.
A pályázati kiírásnak megfelelően minimum 5, maximum 15 millió forint igényelhető
kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésére. A
projekten belül többek között pályázni lehet együttesek, előadóművészek tiszteletdíjaira,
műsorvásárlásra, színpad-, hang- és fénytechnikai szolgáltatásra, audiovizuális eszközök
bérleti díjára, szakmai közreműködők megbízási díjára, szerzői jogdíjakra, stb.
A támogatás formája vissza nem térítendő, a maximális támogatási intenzitás mértéke
legfeljebb 80%.
A pályázat érdekében a Dévaványai Általános Művelődési Központ kérelemmel fordult
Dévaványa Város Önkormányzata felé, hogy a fenti pályázat benyújtásához, illetve nyertes
pályázat esetén annak megvalósításához szükséges 20%-os önrész forrást biztosítsa.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
93/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ által a
Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívására
benyújtandó pályázatához szükséges 20%-os önerőt a költségvetése tartaléka terhére
biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy értesítse az intézményt a döntésről.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. április 1. – a pályázat benyújtásának határideje

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a Szociális Földprogram keretében állattenyésztés megvalósításáról, meghirdetéséről
szól.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése értelmében a Szociális Földprogram meghirdetéséről a
Képviselő-testület dönt. A döntését követően az önkormányzat hivatalos lapjában felhívás
kerül közzétételre, amely tartalmazza a Szociális Földprogramra jelentkezés határidejét, mely
legfeljebb a megjelenéstől számított 15 nap lehet.
Az alábbi felhívás szövegét kellene elfogadásra javasolni:
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FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a
szociálisan rászorulók körében állattenyésztést 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, azaz 42.750Ft-ot
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek.
és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg
baromfiindító táp, a 3 és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája
Az igénylés ideje: 2015. április 3. – 2015. április 17.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
94/2015. (III.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 állattenyésztést valósítson meg és az alábbi felhívást tegye közzé a
Dévaványai Hírlapban.
FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a
szociálisan rászorulók körében állattenyésztést 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, azaz 42.750Ft-ot
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek.
és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg
baromfiindító táp, a 3 és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája
Az igénylés ideje: 2015. április 3. – 2015. április 17.
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A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai
Hírlapban történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
értelem szerint

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés egy
kérelemhez kapcsolódik.
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: DRNÖ) képviseletében
Kovács Attila Tamás elnöktől érkezett a kérelem, amely az előterjesztéshez csatolva van.
A kérelem rövid ismertetése. Lehetőség van a DRNÖ önkormányzatnak az elmúlt évhez
hasonlóan a közfoglalkoztatás keretén 5 fő foglalkoztatására. A foglalkoztatás időtartama
2015. április 1-től 2015. augusztus 31-ig. A foglalkoztatás mindenképpen önerőt igényel,
aminek a mértékét még pontosan nem tudjuk.
Így a kérelemben bemutatásra került ha a foglalkoztatás 25 illetve 30%-os önerőt igényel.
25 %-os önerő esetén a kért támogatás 628.293,- Ft.
30 %-os önerő esetén a kért támogatás 753.951,- Ft.
Szabad előirányzat nincs, támogatásuk esetén a tartalék terhére kell az előirányzatot
biztosítani. A határozati javaslatban a támogatás összege változhat amennyiben ismertté válik
az önerő mértéke.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. évi költségvetésben már 596.157,- Ft-ot biztosított a
Képviselő-testület, szintén foglalkoztatásra.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
95/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy támogassa a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmét és részére 628.293,- Ft támogatást nyújtson a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretén belül 5 fő foglalkoztatásához, melynek időtartama 2015.április 1-től
2015. augusztus 31-ig tart.
A döntés alapján Dévaványa Város Önkormányzat a támogatást a 2015. évi költségvetés
tartalék terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon el.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
értelemszerű

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
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Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – Az előterjesztések a közös önkormányzati hivatal és az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a módosítását egyaránt tartalmazzák. A
módosításnak az indokait az előterjesztésben leírta, azt kiegészíteni nem kívánja.
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítását kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
96/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa
meg.
(A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Ismételten szavazásra kéri
a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban leírtakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
97/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által a 199/2014. (VI.26.) önkormányzati határozattal és Ecsegfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 34/2014.(VI.24.) önkormányzati határozattal
elfogadott Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős:Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
ravatalozó épületének felújításával, átalakításával, új irodahelyiség kialakításával kapcsolatos.
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A temető üzemeltetője, a Gyulai Pietas Kft. azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, hogy
vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy kialakítható lenne-e a ravatalozó épületében egy
olyan irodahelyiség, amelyben a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézést tudnák lebonyolítani,
így a szolgáltatást igénybe vevők egyszerűbben tudnák az ügyeiket intézni, illetve a
vállalkozás könnyebben tudná a temető területén lévő munkálatokat koordinálni.
A vállalkozóval az ügyben helyszíni bejárást tartottak, ahol megbeszélésre került, hol és
hogyan lehet egy irodahelyiséget kialakítani.
Valánszki Róbert polgármester – Az irodahelyiség a korábban boncteremként funkcionáló
helyiségből, valamint a mellette lévő további helyiségekből lenne kialakítva egy kegyeleti
tárgyakat bemutató helyiséggel együtt.
Feke László műszaki irodavezető – Az anyagköltségeket ismerteti a jelenlévőkkel.
Valánszki Róbert polgármester – Szeretnék ha a Kft. ügyvezetője az anyagköltséget vállalná,
az önkormányzat pedig a munkaerőt adná. Az irodahelyiség kialakítása a ravatalozó
felújításával együtt zajlana. A temetkezés menetében biztosan okozna fennakadást.
A vállalkozóval úgy beszélte, hogy a ravatalozó előtti részen a felújítás befejezéséig a 8 méter
x10 méter sátrat állítanák fel és a temetési szertartások ott lennének lebonyolítva.
A munkálatokat minél előbb el kell kezdeni.
Feke László műszaki irodavezető – A ravatalozó felújításakor megtudják úgy oldani a
munkálatokat, hogy az ne okozzon fennakadást a temetkezésnél. Tetősíkonként bontanák meg
a tetőt.
Valánszki Róbert polgármester – A 2015. évre betervezett feladatokat említi meg, ami
közfoglalkoztatások bevonásával történne meg.
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
98/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a műszaki iroda állítsa össze a ravatalozó épület
felújítási munkálataira felkérendő vállalkozások névsorát jóváhagyás céljából.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásának kezdeményezése.
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Az előterjesztésben minden részletesen le van írva ezzel kapcsolatban, azt kiegészíteni nem
kívánja.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
99/2015. (III.23.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy kezdeményezze a Dévaványa Város Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumának megalakítását. A Fórum létrejöttéhez, működéséhez az alábbi
intézmények, szervezetek együttműködését kérje:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény Dévaványai Egysége, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény, Dévaványai Általános Művelődési Központ, dévaványai Háziorvosok és
Gyermekorvosok, Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala, Szarvasi Rendőrkapitányság Dévaványai Rendőrőrs, Dévaványai Polgárőr
Egyesület.
A Képviselő-testülete bízza meg a Polgármestert, hogy a Dévaványa Város Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum megalakítása céljából gondoskodjon a felkért intézmények és szervezetek
összehívásáról, az alakuló ülés megtartásáról.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: 2015. 05. 30.
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 1600 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon A jegyzőkönyv hiteléül:

______________________
Földi Imre
bizottság elnöke

_______________________
Nyuzó Marietta
bizottság tagja

______________________
Tóth Éva
jegyzőkönyvvezető
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