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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Köszönti a bizottsági
ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy az ülésről távolmaradt Szilágyi Ferenc bizottsági tag aki távolmaradásának
okát jelezte.
A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a bizottság létszáma: 3 fő.
A bizottság elnöke a napirend ismertetésére tér át.
1.

A 2014. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés
véleményezése.
Előadó:
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

2.

A 2014. évi zárszámadás, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról
javaslattétel.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói
jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről javaslattétel.
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Előadó:
3.

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Bejelentések

A bizottság elnöke kérdésként tette fel a bizottság tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a bizottsági tagok nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A bizottság elnöke szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
111/2015.(V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2015. május 6-án tartandó nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
1. A 2014. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés
véleményezése.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Előadó:
2. A 2014. évi zárszámadás, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról
javaslattétel.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói
jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről javaslattétel.
Előadó:
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
3. Bejelentések
1. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér az első napirendi
pont megtárgyalására, mely a 2014. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
szóló jelentés véleményezése.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A Képviselő-testület és a bizottság
eddig minden jelentést megtárgyalt. Újként jelent meg az államháztartási törvényben ha és
amennyiben kincstári ellenőrzés volt, azt is a jelenlegi jelentéssel együtt kell előterjeszteni. Ez
szerepel a III. számú jelentésbe, ami a 2013. évi normatívát ellenőrizte, amikor az igényt
kimutatta a kincstár, de a helyszíni ellenőrzés során nem egyezett a létszám és itt
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
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Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 2014. évi költségvetési ellenőrzési
feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
112/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 2014. évi költségvetési
ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

-

(Az ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a második napirendi
pontra, amely a 2014. évi zárszámadás, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és
felosztásáról javaslattétel. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójával
kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről
javaslattétel.
Elmondja, hogy egy nagyon alapos, részletes tájékoztató kapott a bizottság. Megemlíti a
maradványt, mely az elmúlt évekhez képest jelentősen nagyobb összeg.
Megadja a szót az előterjesztést készítő Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Valóban egyre több a maradvány, ami
részben jó és részben nem jó, mivel ezek a pénzek mindig a fejlesztések önerejéül szolgálnak
és ebben az a rossz, hogy nem volt pályázat, nem kellett az önerő.
Visszatérve a zárszámadáshoz, mindig elmondja, hogy ezek már teljesített adatok. Amikor
útjára bocsájtotta a 2014-es költségvetési évet a képviselő-testület akkor döntött az
előirányzatokról, évközben ha valami pótlásra, módosításra volt szükség arról is mindig a
képviselő-testület döntött rendelet módosítással.
Az előterjesztésben kitér jogszabályhelyre, elvégzett feladatokra, melyeket a bizottság már jól
ismer.
Összességében 1.977.472 e Ft bevétellel, 1.368.523 e Ft kiadással és 608.949 e Ft
maradvánnyal zárták a 2014-es költségvetési évet.
Mostantól maradványról van szó, aminek a korábbi pénzmaradványhoz lényegében semmi
köze nincsen. Az új számviteli rendszer hozta be a szóhasználatot, melynek a tartalma is más.
A maradványt a korábbi évekhez képest intézményenként kell megállapítani és dönteni róla.
Az előterjesztésben számadatokat részletesen leírta.
A maradványnak nagyon sok terhe van, közel 200 millió Ft-ot a 2015. évi költségvetésnél már
figyelembe vettek. Továbbá vannak olyan jogteljesítési biztosítékok, amik ugyan az
önkormányzatnál vannak, de félre kell tenni. Közfoglalkoztatáshoz két havi ellátást kiutaltak,

3

melyekhez nem javasolja, hogy hozzá nyúljanak, valamint a legnagyobb adózó átutalt 43
millió Ft-ot, ez a pénz feldolgozásig le van kötve.
Az általános tartalék terhére még plusz 10 millió Ft be lett téve. Most van a költségvetési
módosítás, a képviselő-testület döntéseit beépítik és az eredetibe 6 millió Ft-os általános
tartalék van, ami kevés. Példaként megemlíti, hogy a közmunka programhoz hozzá kell
járulni. A Viziközmű Társulat által átutalt összeget is csak meghatározott célra lehet
felhasználni.
A temetőben végzendő fejlesztésekhez kevés a meghatározott összeg, amihez még plusz 5
millió Ft-ot rendeltek hozzá.
A gazdaságélénkítő programokhoz és egyéb pályázatokhoz 136.557 e Ft van. A határozati
javaslatot úgy zárta, hogy szabad maradvány nincs, tartalékba fog menni és erről a képviselőtestület fog dönteni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
irodavezetőnek az elmondottakat, megadja a szót Galuska Józsefné könyvvizsgáló részére.
Galuska Józsefné könyvvizsgáló – Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásban
leírtakhoz. Teljesen megváltozott a számviteli rend és a programok, úgymond eléggé zűrös év
volt a 2014-es év. Az Államkincstár jelenleg is javítja az önkormányzatok beszámolóit, mert
előfordul olyan hivatal ahol ez még szükséges, Dévaványa ezt a helyzetet nagyon jól
megoldotta.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Az elmúlt év során valóban megtapasztalhatták, hogy nem mindig mentek
gördülékenyen a dolgok. Egyik változás követte a másikat. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy
a hivatal dolgozói a maximumot hozták ki a dolgokból. Ezúttal megköszöni az elvégzett
munkájukat.
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 2014. évi zárszámadásról szóló
rendelettervezetet 1.977.472 e Ft bevétellel, 1.368.523 e Ft kiadással, valamint 608.949 e Ft
pénzmaradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
113/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati
rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg.
(A 2014. évi zárszámadásról 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 foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
114/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának 2014. évi
maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Dévaványai Általános Művelődési Központ maradványa 336.000,- Ft melynek teljes
összegét eszközbeszerzésre engedélyezze felhasználni.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 539.000,- Ft melynek teljes
összegét dologi kiadásra engedélyezze felhasználni.
Az Önkormányzat maradványa:
Fejlesztési célú maradvány.
Működési célú maradvány:
Szabad maradvány nincs.

608.074.000,- Ft,
422.011.529,- Ft,
186.062.471,- Ft.

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: döntés után
3. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Rátér a harmadik
napirendi pont megtárgyalására, mely a bejelentéseket tartalmazza.
Első bejelentésre tér rá, mely a Gyomaközszolg Kft. 2014. évi gazdasági mérlegéről, valamint
a 2015. évre vonatkozó üzleti tervének beszámolójával kapcsolatos.
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részéről Fekete József ügyvezető megküldte a társaság
működéséről szóló 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót és eredmény kimutatást.
A Gyomaközszolg Kft.-ből Dévaványa Város Önkormányzata 25%, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 70%, további öt tulajdonos pedig 1-1%-ban részesedik.
A tulajdonosi részesedés indokolja a 2014. évről szóló beszámoló értékelését. Az Eredmény
kimutatás összköltséges eljárással készült. A beszámolóban jól látható az elért bevétel az
összes ráfordítás, és az eredményt befolyásoló egyéb műveletek hatása.
A foglalkoztatott létszám ugyan nőtt, de a kiegészítő mellékletben nincs arra vonatkozó
utalás, hogy Dévaványára vetítve hány főt jelent, vagy egyáltalán van e dévaványai
munkavállaló.
Összességében néhány kiegészítéssel elmondható, hogy a vállalkozás 2014. évben a vállalt
feladatát/tevékenységét ellátta. A kintlévőségek (követelések) emelkedése, még a NAV által
teljesített behajtásokkal sem fedezik a jogszabályok által generált többletkiadásokat,
járulékokat, valamint a rezsicsökkentésből eredő bevétel kiesést.
A társasági szerződésben megállapítottak szerint a gazdasági társaság legfőbb szerve
(taggyűlés) határozatban rendelkezik a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett
munkájának értékeléséről. A tagok arról döntenek, hogy a vezető tisztségviselő előző évi
munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartják-e, illetve, hogy
az ügyvezető a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e
tevékenységét.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a bizottságot.
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Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.
Kiss Károly alpolgármester – A Felügyelő Bizottság ülésén volt egyeztetésen, ahol azt a
problémát vetette fel, hogy a Kft. miért nem alkalmaz dévaványai munkavállalót, ha már az
önkormányzatnak ilyen nagyarányú részesedése van a cégben. Kérdésére azt a választ adták,
hogy ennek semmi akadálya nincs, 1 fő dévaványai munkaerőt tudnak alkalmazni a
kukásautóra.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
115/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaközszolg Kft. 2014. évi mérlegéről szóló
beszámolót, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.
Felmentvényt adjon Fekete József ügyvezető részére és állapítsa meg, hogy a vezető
tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági
szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem
előtt tartva végezte.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
azonnal

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a Gyomaközszolg Kft. vezetői szolgáltatás transzferárak módosítására vonatkozó
kérelem.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. A Gyomaközszolg Kft.-ből Dévaványa Város
Önkormányzata 25%, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70%, további öt tulajdonos pedig
1-1%-ban részesedik. Az ügyvezetési feladatokat megbízási díj ellenében mindhárom
társaságnál Fekete József ügyvezető látja el.
A kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árakra (transzferárakra) vonatkozó szabályozást
az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 18.§. tartalmazza.
Kapcsolt vállalkozásnak tekintendő minden olyan vállalkozás, amely nem független az adott
cégtől: közös vagy részben közös tulajdonosi körrel rendelkeznek. Ez évtől a törvény
kiterjeszti a közös ügyvezetésre vonatkozóan is a kapcsolt jogviszonyt.
A fenti társaságok tulajdonosainak jóvá kell hagyni a kapcsolt vállalkozások között
alkalmazott transzfer árat.
A 2015.04.09-én tartott taggyűlés 9/2015. határozata alapján a Gyomaközszolg Kft.
tulajdonosai hozzájárultak ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a
Gyomaközszolg Kft. számfejtse, és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-nek, 1 órát pedig a Zöldpark Kft-nek számlázzon tovább.
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Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza:
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:
vezetői szolgáltatás: nettó 243.344 Ft /hó
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek: vezetői szolgáltatás: nettó: 71.572 Ft/hó
A transzfer szerződés egyéb tételei változatlanok.
Gyomaszolg Ipari Park Kft számlázza továbbra is:
Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés: nettó: 72.204 Ft /hó
Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó:
nettó: 68.138 Ft /hó
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
116/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzata, mint a
Gyomaközszolg Kft. résztulajdonosa a taggyűlés 9/2015. határozata alapján járuljon hozzá
ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft.
számfejtse és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, 1 órát a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek tovább számlázzon az alábbi transzferárakat
alkalmazva.
Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza:
1. Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek: vezetői szolgáltatás: nettó 243.344 Ft /hó
2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek: vezetői szolgáltatás: nettó: 71.572 Ft/hó
A transzfer szerződés egyéb tételei változatlanok.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
azonnal

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
szúnyoggyérítési ajánlatok véleményezésével kapcsolatos.
A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló szúnyoggyérítési
programban Dévaványa 2002. év óta vesz részt tagi minőségben. A társulás 2013. november
12.-én átalakult konzorciummá, megnevezése ezt követően: Körös-völgyi Konzorcium.
A Konzorcium 2015. március 4.-én tartott közgyűlésén arról született döntés, hogy az előző
évihez hasonlóan a települések egyenként gondoskodjanak a szolgáltatás beszerzéséről.
A Konzorcium Közgyűlése a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalát kérte fel.
A Konzorciumi döntést követően az érintett tagtelepülések megbízási szerződést kötöttek (1.
melléklet) az ajánlatkérési eljárás lebonyolítására.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. március
20.-án az árajánlati felkérést a következő hat vállalkozásnak küldte meg:
1. Air Doktor Légiszolgáltató Kft. Szeged, Felső-Tiszapart 31-34. D/6/17.
2. Corax Bioner Biotechnológiai Zrt. Budapest, Etele út 57.
3. SZEMP AIR Kft. Szeged, Kossuth L. sgt. 43.
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4. RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Békéscsaba Gyóni G. u. 11.
5. Székely János Gyomaendrőd, Tanya II. ker. 579.
6. SZÉD-FARM Kft. Gyomaendrőd, Tanya II. ker. 573.
Az ajánlatokat 2015. április 3.-napig kellett benyújtani. A megadott időpontig négy ajánlat
érkezett, a Bíráló Bizottság (2. melléklet) Jegyzőkönyvbe foglalt értékelése szerint 1 db
érvényes ajánlat érkezett, az eljárást eredményesnek nyilvánította.
1. SZEMP Air Légiszolgáltató Kft. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 43. mf.5. RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba Gyóni
G. u. 11. I./10. - Konzorcium
Ajánlati ár:
Tárgy
Ár (Ft/hektár)
Légi Kémiai kezelés
1.300.Ft+27%ÁFA=1.651,-Ft
Földi Kémiai kezelés
1.100.Ft+27%ÁFA=1.397,-Ft
Földi Biológiai kezelés 2.000.Ft+27%ÁFA=2.540,-Ft
A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzés során az
önkormányzat beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.
Az előző években is a Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Konzorcium végezte a szükséges
gyérítéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit eddig hiánytalanul teljesítette.
Az ajánlati ár nem változik a tavalyi árakhoz viszonyítva.
A szükséges irtások számát részben az időjárási körülmények is befolyásolhatják /esős meleg
időszakban a szúnyogok elszaporodásával is kell számítani. Alapesetben 3-5 alkalommal kell
számítani a gyérítés szükségessé válásával. A tavalyi évben öt kezelést az Önkormányzat,
további három kezelést pedig az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság finanszírozott.
Nyitott kérdés még, hogy ez évben is számíthatnak-e az Igazgatóság hatékony támogatásával.
A gyérítés elrendeléséről - a szúnyoggyérítési szakértő javaslata - a rendelkezésre álló
források figyelembevételével a polgármester jogosult rendelkezni.
Költségtervezet a szakfeladatra:
4.200.000,-Ft nettó költség
1.134.000,-Ft 27% ÁFA
Összesen: 5.334.000,-Ft
Költségkalkuláció
Ár bruttó (Ft)
Légi Kémiai kezelés (5 alkalom)
2.476. 500. Ft
Földi Kémiai kezelés (5 alkalom)
2.095. 500. Ft
Földi Biológiai kezelés ( 2 alkalom)
10. 160. Ft
Szakértői díj (összesen)
98. 900 Ft
Gesztor, bonyolítási díj (összesen)
84. 820 Ft
Összesen:
4.765.880 Ft
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
117/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyertes ajánlattevőként a
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Szemp-Air Kft./székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf. 5. /- RSZ-Coop
Kft. /székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. I. 10./ Konzorcium
szúnyoggyérítési ajánlatát fogadja el és vele kössön szerződést.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére
és a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
ravatalozó épületének felújítása, átalakítása, új irodahelyiség kialakítására benyújtott
ajánlatok véleményezése.
A Képviselő-testület 2015. április 20-án tartott ülésén tárgyalta a ravatalozó épület
felújításával, átalakításával kapcsolatos előterjesztést, mellyel kapcsolatban úgy döntött, hogy
az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- FUTIZO Kft.
5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
- BONAG Kft.
5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.
- Borgula-Ép Kft.
5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
- Vektor Kft.
5630 Békés, Hunyadi u. 11.
Az ajánlattételi felhívások az érintett ajánlattevők részére megküldésre kerültek. Az
ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtására 2015. április 30. 1030 –ig volt lehetőségük. Az
ajánlattételi határidő lejártáig 3 cég küldte meg ajánlatát az alábbi tartalommal:
1. VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. – 5630 Békés, Hunyadi u. 11.
Ajánlati ár: nettó ár:
6.002.511,- Ft bruttó ár:
7.623.189,- Ft
Észrevétel (A költségvetési kiírásban nem szereplő egyéb tételek.)
Ajánlati ár: nettó ár:
2.507.204,- Ft bruttó ár:
3.184.149,- Ft
2. Bonag Általános Vállalkozási és Építőipari Kft. – 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.
Ajánlati ár: nettó ár:
7.021.847,- Ft bruttó ár:
8.917.746,- Ft
Észrevétel (A költségvetési kiírásban nem szereplő egyéb tételek.)
Ajánlati ár: nettó ár:
3.177.566,- Ft bruttó ár:
4.035.509,- Ft
3. Futizo Kft. – 5700 Gyula, Siórét 40/C
Ajánlati ár: nettó ár:
6.252.118,- Ft bruttó ár:
7.940.190,- Ft
Észrevétel (A költségvetési kiírásban nem szereplő egyéb tételek.)
Ajánlati ár: nettó ár:
2.852.340,- Ft bruttó ár:
3.622.472,- Ft
Az észrevétel, ami a költségvetésben nem szereplő egyéb feltételek azt jelenti, hogy erre a
költségvetésben nem biztosítottak fedezetet. Ennyivel többe kerülnek majd a költségek.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Kiegészítést szeretne tenni a ravatalozó
épületének felújításához, valamint a temetőben lévő úthálózat fejlesztése kapcsán. A
ravatalozó felújításánál az előirányzat bruttó 8.817.600,-Ft, nem várt tétel miatt
megnövekedett a költség 10.807.300,-Ft-ra, a különbség 1.989.700,-Ft.
A soron következő előterjesztéssel kapcsolatban, ami a temetőben lévő úthálózat fejlesztése
elmondja, hogy erre a feladatra a költségvetésben bruttó 5.152.000,-Ft van betervezve, erre a
célra a maradványból már plusz 5 millió Ft-ot javasoltak eltenni, ez így 10.152.000,-Ft, a
határozati javaslatban szereplő összeg 20.642.000,-Ft, tehát erre a célra még plusz
10.490.000,-Ft-ot kell biztosítani.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
irodavezetőnek a tájékoztatást. Mindenképpen szükségesnek tartja ezen feladatok elvégzését,
hiszen már évek óta húzódó dologról van szó, mely nem tűr további halasztást.
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
118/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Dévaványa köztemető
ravatalozó épület felújítási munkálatai” tárgyban indított beszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa köztemető
ravatalozó épület felújítási munkálatai” című tárgyban indított beszerzési eljárásra
érkezett Vektor Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.), a Bonag Kft. (5600
Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) és a Futizo Kft. (5700 Gyula, Siórét 40/C)
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek
és alkalmasnak nyilvánítsa.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa köztemető ravatalozó épület felújítási munkálatai” című tárgyban
indított beszerzési eljárás eredményeként a Vektor Kft. (5630 Békés, Hunyadi u.
11.)
bruttó
10.807.338,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa köztemető ravatalozó épület felújítási munkálatai” című tárgyban
indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 15.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
temetőben lévő úthálózat fejlesztése kapcsán új út, valamint parkolók, belső kitérők
kialakítására beérkezett ajánlatok véleményezése.
A Képviselő-testület 2015. április 20-án tartott ülésén tárgyalta a köztemető belső úthálózat
bővítésére, valamint parkolók és belső kitérő kialakításával kapcsolatos előterjesztést, mellyel
kapcsolatban úgy döntött, hogy az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz.
- HÓDÚT Útépítő Kft.
5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz.
- D-Profil Kft.
4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.
- FUTIZO Kft.
5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz.
5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz.
- Bonag Kft-től
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A közbeszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek
árajánlatkérést. A helyi beszerzési eljárásra 2015. április 30. 10 óráig három ajánlat érkezett,
melyek a következők:
1. D-Profil Kft. – 4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
a) köztemető területén ~2000 m2 aszfaltozott belső út építése esetében
nettó:
14. 535. 629,- Ft + áfa
bruttó:
18. 460. 249,- Ft
b) köztemető területén belső parkoló (6 m x 25 m) kialakítása esetében
nettó:
1. 090. 172,- Ft + áfa
bruttó:
1. 384. 518,- Ft
c) köztemető területén 3 db belső kitérő (3 m x 1,6 m x 18 m) kialakítása esetében
nettó:
627. 939,- Ft + áfa
bruttó:
797. 483,- Ft
Mindösszesen nettó: 16. 253. 740,- Ft + áfa
bruttó:
20. 642. 250,- Ft
2. BONAG Kft. – 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.
a) köztemető területén ~2000 m2 aszfaltozott belső út építése esetében
nettó:
21. 450. 408,- Ft + áfa
bruttó:
27. 242. 018,- Ft
b) köztemető területén belső parkoló (6 m x 25 m) kialakítása esetében
nettó:
1. 608. 780,- Ft + áfa
bruttó:
2. 043. 150,- Ft
c) köztemető területén 3 db belső kitérő (3 m x 1,6 m x 18 m) kialakítása esetében
nettó:
926. 658,- Ft + áfa
bruttó:
1. 176. 856,- Ft
Mindösszesen nettó: 23. 985. 846,- Ft + áfa
bruttó:
30. 462. 024,- Ft
3. FUTIZO Kft. – 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
a) köztemető területén ~2000 m2 aszfaltozott belső út építése esetében
nettó:
22. 412. 352,- Ft + áfa
bruttó:
28. 463. 687,- Ft
b) köztemető területén belső parkoló (6 m x 25 m) kialakítása esetében
nettó:
1. 067. 538,- Ft + áfa
bruttó:
1. 355. 773,- Ft
c) köztemető területén 3 db belső kitérő (3 m x 1,6 m x 18 m) kialakítása esetében
nettó:
785. 826,- Ft + áfa
bruttó:
997. 999,- Ft
Mindösszesen nettó: 24. 265. 716,- Ft + áfa
bruttó:
30. 817. 459,- Ft
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
119/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dévaványa, köztemető belső
úthálózat bővítésére, valamint parkolók és belső kitérő kialakítása tárgyban indított
helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi
döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, köztemető
belső úthálózat bővítésére, valamint parkolók és belső kitérő kialakítása” című
tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett D-Profil Kft. (4030 Debrecen,
Ozmán u. 9.), a BONAG Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) és a FUTIZO
Kft. (5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítsa.
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa, köztemető belső úthálózat bővítésére, valamint parkolók és belső
kitérő kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a DProfil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) bruttó 20. 642. 250,- Ft összegű ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa, köztemető belső úthálózat bővítésére, valamint parkolók és belső
kitérő kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 15.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Dévaványa, Árpád utcán meglévő járda felújításával kapcsolatos beérkezett ajánlatok
véleményezése.
A Képviselő-testület 2015. április 20-án tartott ülésén tárgyalta a Dévaványa Árpád utcán
meglévő járda felújításával kapcsolatos előterjesztést, mellyel kapcsolatban úgy döntött, hogy
az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- FUTIZO Kft.
5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
- BONAG Kft.
5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.
- Borgula-Ép Kft.
5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.
- Vektor Kft.
5630 Békés, Hunyadi u. 11.
Az ajánlattételi felhívások az érintett ajánlattevők részére megküldésre kerültek. Az
ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtására 2015. április 30. 10.15 –ig volt lehetőségük. Az
ajánlattételi határidő lejártáig 3 cég küldte meg ajánlatát az alábbi tartalommal:
1. VEKTOR Kft. – 5630 Békés, Hunyadi u. 11.
Ajánlati nettó ár:
6. 925. 666,- Ft bruttó ár:
8. 795. 596,- Ft
2. FUTIZO Kft. – 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
Ajánlati nettó ár:
6. 498. 624,- Ft bruttó ár:
8. 253. 252,- Ft
3. BONAG Kft. – 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.
Ajánlati nettó ár:
7. 267. 714,- Ft bruttó ár:
9. 229. 997,- Ft
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
120/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Dévaványa Árpád utcán meglévő
járda felújítása” tárgyban indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Árpád utcán
meglévő járda felújítása” című tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett Vektor
Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.), a Bonag Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.)
és a Futizo Kft. (5700 Gyula, Siórét 40/C) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítsa.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa Árpád utcán meglévő járda felújítása” című tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a Futizo Kft. (5700 Gyula, Siórét tanya 40/C) bruttó
8.253.252,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a
„Dévaványa Árpád utcán meglévő járda felújítása” című tárgyban indított beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő:
2015. május 15.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Dévaványa, Hősök terén szökőkút kialakítására beérkezett ajánlatok véleményezése.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.
Feke László műszaki irodavezető – A Képviselő-testület 2015. április 20-án tartott ülésén
tárgyalta a Dévaványa, Hősök terén szökőkút kialakításával kapcsolatos előterjesztést, mellyel
kapcsolatban úgy döntött, hogy az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- GardeMatic Kft.
1163 Budapest, Gordonka u. 8.
- Békési Faiskola
5630 Békés, X. ker Tanya 49.
- Technoconsult Mérnökiroda Kft.
2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1.
- T. M. Hidro-Szer Kft.
7622 Pécs, Vasút u. 2/A.
- Ganz HYDRO Kft.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.
A közbeszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek
árajánlatkérést. A helyi beszerzési eljárásra 2015. április 30. 1045 óráig három ajánlat érkezett
be. A legkedvezőbb ajánlat a következő volt:
GANZ HYDRO Kft. – 1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.
Ajánlati ár:
Alapkiépítés
Vízgépészet
nettó: 4. 928. 287,- Ft
bruttó:
6. 258. 925,- Ft
Szerkezetépítés+burkolás
nettó: 2. 941. 010,- Ft
bruttó:
2. 941. 010,- Ft
Mindösszesen:
nettó: 7. 869. 297,- Ft
bruttó: 9. 994. 007,- Ft
Választható opciók
opció 1 (világítás)
nettó: 1. 226. 140,- Ft
bruttó:
1. 557. 198,- Ft
opció 2 (hangosítás)
nettó:
537. 400,- Ft
bruttó:
682. 498,- Ft
Műszaki tartalom:
• gépház kialakítása, telepítése
• szerkezetépítés
• szűrőforgató berendezés, vegyszerezés, UV fertőtlenítés
• túlfolyó, medenceürítés
• vezérlőberendezés
Szökőkút leírása:
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A kialakítandó szökőkút egy 5,66 m külső átmérőjű 0,25 m oldalfal vastagságú körszökőkút.
A rendszer víztakarékos, visszakeringetős rendszerű vízgépészeti berendezéssel működik.
A vízkép létrehozásához szükséges nyomást, és a vízáramlást a medencében tárolt víz zárt
rendszerű, szivattyús visszaforgatásával állítják elő, nem pedig az ivóvíz hálózat nyomásának
és vízhozamának felhasználásával.
A szökőkútba kettős vízkép betervezését határozták el, amely áll egy a medence közepére
irányuló „kugló” alakú vízképből és a közepén 4 m magasra feltörő habos vízsugárból.
A medence oldalfalában elhelyezendő inox osztócsövön 48 db fúvóka kerül elhelyezésre. A
fúvókák pontos beállítását a fúvókákhoz tartozó gömbfej biztosítja. A létrehozott vízkép és a
habos vízoszlop megtáplálását külön szivattyú végzi, és mivel a szivattyúkat
frekvenciaváltókkal látják el, a vízképek magassága egymástól függetlenül vezérelhető, és
akár állandó dinamikus mozgásban is lehetnek.
Ajánlati ár nem tartalmazza:
A medence alaplemezébe betervezésre került 12 db vízalatti egyedi inox tokba falazható
IP68-as szigetelésű halogén lámpatest, valamint a zenei modul beépítése és tartozékai.
Vállalt teljesítés:
szerződéskötéstől számított 90 napon belül
Jótállás:
60 hónap
A medence külső része klinkertéglával lenne burkolva, teteje műkő párkányt kapna.
Tartozik hozzá egy szélérzékelő, amely szél esetén a vízképek magasságát szabályozza, vagy
viharos szél esetén akár le is állítja a szökőkút működését. A szél elmúltával automatikusan
folytatja a beállított program szerinti működést.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a bizottságot.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
irodavezetőnek a tájékoztatást.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Tájékoztatásul elmondja, hogy a szóban forgó cég
készítette a gyulai körforgalomnál lévő szökőkutat is. A dévaványai szökőkút is hasonló
lenne, csak kisebb kivitelben.
Kiss Károly alpolgármester – Érdeklődik, hogy az elektromosságnak milyen költségei
lesznek előreláthatólag?
Feke László műszaki irodavezető – A szökőkút belső felépítése hasonló, mint egy
gyermekmedence, szivattyúval, szűrőberendezéssel rendelkezik. 3x25 amper elektromosság
szükséges a működtetéséhez.
Valánszki Róbert polgármester – Véleménye szerint a megvilágítást is csak időszakosan
kellene működtetni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Javasolja, hogy ha már
csináltatnak egy szökőkutat akkor az komplett legyen.
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – Egyetért az elnök
javaslatával, miszerint egy komplett teljes szökőkutat csináljanak.
Feke László műszaki irodavezető – Érdeklődik, hogy a szökőkút külső és belső burkolata
megfelelő lesz-e akkor?
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Kiss Károly alpolgármester – Javasolja, hogy a klinkertégla helyett kérjenek másik burkolóra
ajánlatot, ami jobban beleillik a környezetbe.
Valánszki Róbert polgármester – A Kft. küldjön mintát, milyen színes klinkertéglák vannak,
valamint milyen más anyaggal lehetne azt helyettesíteni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a következő határozati javaslatot:
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa, Hősök
terén szökőkút kialakítása tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, Hősök terén
szökőkút kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett T.M. HIDROSZER Kft. (7622 Pécs, Vasút u. 2/a), és a GANZ HYDRO Kft. (1087 Budapest, Könyves
K. krt. 76.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, míg a Technoconsult Kerttervezési és Öntözési
Mérnökiroda Kft. (2094 Nagykovácsi, Boglya u. 5.) ajánlatát érvénytelennek tekinti.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Hősök
terén szökőkút kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a
GANZ HYDRO Kft. (1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.) bruttó: 9.994.007,- Ft összegű
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa,
Hősök terén szökőkút kialakítása”című tárgyban indított beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.” kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
121/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dévaványa, Hősök terén szökőkút kialakítása
tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az
alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, Hősök terén
szökőkút kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett T.M. HIDROSZER Kft. (7622 Pécs, Vasút u. 2/a), és a GANZ HYDRO Kft. (1087 Budapest, Könyves
K. krt. 76.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, míg a Technoconsult Kerttervezési és Öntözési
Mérnökiroda Kft. (2094 Nagykovácsi, Boglya u. 5.) ajánlatát érvénytelennek tekinti.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Hősök
terén szökőkút kialakítása” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a
GANZ HYDRO Kft. (1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.) bruttó: 9.994.007,- Ft összegű
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa,
Hősök terén szökőkút kialakítása”című tárgyban indított beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 15.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Dévaványai Szociális Szövetkezet pályázati támogatásának ismételt megelőlegezése.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
54/2015.(III.11.) Dv. Kt. határozatával döntött arról, hogy a Dévaványai Szociális
Szövetkezet részére visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt, az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Szociális Szövetkezet Dévaványán”
címmel benyújtott pályázat megvalósításához. Mindezekre azért volt szükség, mert a
támogatást nyújtó Közreműködő Szervezet a szövetkezet által benyújtott szerződésmódosítási
kérelmet nem bírálta még el, így a benyújtott kifizetési kérelem is felfüggesztésre került.
A szerződésmódosítási kérelmet 2015. március 06-án érkeztette a Közreműködő Szervezet.
Mivel hetekig semmilyen válaszlevél nem érkezett részükről a szövetkezet mind e-mailben
mind telefonon többször megkereste a Közreműködő Szervezetet az üggyel kapcsolatosan,
melyekre semmilyen választ nem kapott. 2015. április 27-én hiánypótló levelet küldött a
Szervezet a szerződésmódosítással kapcsolatosan annak ellenére, hogy a módosítást 2015.
februárjában úgy került benyújtásra, azon mellékletekkel, ahogyan azt kérték. Időközben a
pályázat költségtábláját módosították központilag, így ami megküldésre került még
februárban a szövetkezet részéről az már nem került elfogadásra, a jelenleg hatályos
költségtáblában kell a módosításokat megtenni. A hiánypótlás a szövetkezet részéről
ismételten megküldésre került.
Jelen időpontig a szövetkezet módosítási kérelmét még a mai napig nem bírálták el, így a
szövetkezet ismételten kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a 2015. május 10-ig
illetve a 2015. június 10-ig kifizetendő munkabéreket és járulékokat, megbízási díjakat
megelőlegezni szíveskedjen, melynek összege összesen 2.973.160 Ft.
Az elnök elmondása szerint folyamatosan vannak munkáik, melyeket rendben teljesítenek,
viszont az ebből elért bevételük nagyon csekély, amit vissza is forgatnak a szövetkezetbe.
Feke László műszaki irodavezető – A szövetkezet által használt óradíjak mértékét nagyon
minimálisnak tartja, azokból hasznot nem lehet elérni. Önköltségszámítást kellene végezniük
és azt követően meghatározni az óradíjakat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
122/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet
részére az alábbi feltételekkel további visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújtson,
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Szociális
Szövetkezet Dévaványán” címmel benyújtott pályázat megvalósításához:
1. 2015. május 08-ával a Képviselő-testület biztosítsa az április hónapra járó
munkabérek és járulékainak, megbízási díjak fedezetére szolgáló pénzügyi támogatást
összesen: 1.614.080,- Ft összegben az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék
előirányzata terhére.
2. Amennyiben 2015. június 10-ig a Közreműködő Szervezet nem biztosítja a pályázat
részarányos finanszírozását, úgy a Képviselő-testület ezen a napon 1.359.080,- Ft
összegben biztosítja a május havi munkabér és járulékainak fedezetére szolgáló
pénzügyi támogatást szintén az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalék
előirányzata terhére.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
visszatérítendő kamatmentes támogatási megállapodás megkötéséről, a támogatás
kifizetéséről.
Felelősök:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
Dévaványa, belterület 2305 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlattal kapcsolatos javaslattéttel.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.
Feke László műszaki irodavezető - 2015. április 16-án Kondacs György Dévaványa,
Szeghalmi u. 56. szám alatti lakos azzal a kérelemmel kereste meg Dévaványa Város
Önkormányzatát, hogy a tulajdonában lévő Dévaványa, Szeghalmi út 56. szám alatti
ingatlanával telekhatáros és Dévaványa Város Önkormányzat (tul. hányad: 225/1075)
valamint Nagy József (tul. hányad: 850/1075) osztatlan közös tulajdonában lévő 2305
helyrajzi számú ingatlant meg szeretné vásárolni.
Az ingatlan művelési ága ugyan kivett terület, azonban beépíteni nem lehetséges, mivel nincs
közterületről megközelíthetősége, csupán - mint azt a levélíró leírja - a Szeghalmi úti
ingatlanokon keresztül, így mezőgazdasági használaton kívül más célra nem lehet használni.
Áttekintve a település ezen részén lévő önkormányzati földterületeket megállapítottam, hogy
a településnek ezen a részén más önkormányzati tulajdonú ingatlan nincs, távol esik minden
más, önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területtől.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon
tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”,
ezért kéri a bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és az ingatlan felajánlással
kapcsolatban tegyen javaslatot a képviselő-testület felé.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
123/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 225/1075 tulajdoni hányadban
résztulajdonát képező Dévaványa, belterület 2305 helyrajzi szám alatti ingatlanát
pályázati úton történő eladásra hirdesse meg.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a soron következő Képviselőtestületi ülésre - 2015. május 28. - készítse el jóváhagyásra a tárgyi ingatlan
értékesítésére vonatkozó részletes pályázati kiírást.
Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
Határidő: értelem szerint
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
Dévaványa, Széchenyi u. 5. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása.
2015. április 9-én a Dévaványa, Széchenyi u. 5 szám alatti társasház tulajdonosai – Törőcsik
Mária, dr. Ágoston Sándor, dr. Ágoston Sándorné – azzal a szándékkal fordultak a Képviselőtestülethez, hogy közös elhatározással szeretnék az önkormányzatnak eladásra felajánlani
lakásaikat.
A Széchenyi utca felőli rész jelenleg üresen áll, míg a Tompa utca felőli lakásból a tulajdonos
a lakás esetleges értékesítését követően költözne ki.
Az ingatlan-nyilvántartásból lekérdezett tulajdoni lap alapján az ingatlan tehermentes. Az
önkormányzat felé az ingatlanon sem adó, sem egyéb tartozása nincs.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon
tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”.
El kell dönteni, hogy szükség van-e az ingatlanra. Ami okot adhat a vásárlásra az a
frekventáltság, továbbá kérdésként merült fel benne, hogy új háziorvos érkezése esetén
megfelelő lesz-e az ingatlan az orvos elhelyezésére.
Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – Tájékoztatásképp elmondja a bizottsági ülésen
résztvevőknek, hogy előreláthatólag találtak új háziorvost, dr. Ben Frances, nigériai
származású, aneszteziológus, 20 éve Magyarországon lakik, Debrecenben szerezte a
diplomáját, Angliában is tevékenykedett pár évig. A licence vizsga megszerzése után, július
1-el meg tudja kezdeni a praktizálást.
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További problémaként merült még fel, hogy Dr. Diószegi Mária háziorvos asszisztense sem
dolgozik tovább a körzetben, emiatt új asszisztens lesz az új háziorvos mellett, aki szintén
nem dévaványai származású és ebből kifolyólag nem ismeri a körzetet.
Bízik benne, hogy minden zökkenőmentesen fog menni.
Az új háziorvos lakhatását illetően egyelőre úgy néz ki, hogy a panelba helyeznék el, ahol
jelenleg van egy üres lakás. Ezt követően kellene számára egy hasonló lakást vásárolni, mint
amilyet a Dr. Kálmán István háziorvosnak is vásároltak.
Kiss Károly alpolgármester – Érdeklődik, hogy szociális bérlakásra mekkora az igény
jelenleg?
Valánszki Róbert polgármester – Nem csak szociális bérlakásra, hanem magában bérlakásra
is rengeteg igény van. Folyamatosan jönnek be az igények az önkormányzat felé. Összesen 62
bérlakása van az önkormányzatnak, melyből jelenleg 2 üres. Egyik az Árpád utcán lévő
panellakás, másik a Bem utca 3. szám alatt található, de azt nem tartja célszerűnek bárkinek is
kiutalni az állapota miatt. Ha igény mutatkozna rá, akkor szívesen értékesítené az ingatlant, a
Hajós utcán található ingatlannal, továbbá az asztalos tanműhellyel együtt.
Kiss Károly alpolgármester – Meg kell hirdetni azon ingatlanokat, melyekre az
önkormányzatnak nincsen szüksége.
Valánszki Róbert polgármester – A téma kapcsán elmondja, hogy a káptalanfüredi
tulajdonrészt is értékesítené, értelmetlennek tartja fenntartani, mikor a fenntartással
kapcsolatos költségek nem fedezik a kihasználtságot. Jelenleg 35 tanuló ment a táborba,
tavalyi évben pedig ennél is kevesebben. Jelenleg 19.000,-Ft/fő-be kerül a tábor és emellett
van még útiköltség, amivel együtt összesen 25.000,-Ft/fő-be kerül a táborozás.
2011-ben volt egy felértékeltetés, ami szerint 44 millió Ft-ot ér az egész tábor.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Úgy gondolja a következő
testületi ülésre előkészíthetik azokat az ingatlanokat, melyeket értékesíteni kívánnak.
Valánszki Róbert polgármester – Felhatalmazás esetén a társulásnál megvételre felkínálja a
káptalanfüredi tábor tulajdonrészt. A jelenlegi bérlővel már beszélt erről és őt érdekelné a
tulajdonrész. 13 tulajdonosa van a tábornak és az idén is csak három településről mentek
nyaralni gyerekek. Dévaványa a második legnagyobb tulajdonos.
Kiss Károly alpolgármester – A Széchenyi u. 5. számú ingatlannal kapcsolatban elmondja,
hogy ez egy társasház, tartozik hozzá egy kicsi udvar, valamit a Tompa utca felől garázs is
van.
Valánszki Róbert polgármester – A szociális bérlakásokkal kapcsolatban elmondja még,
hogy a szerződéseket felül fogják vizsgálni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
124/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a dr. Ágoston Sándor, dr. Ágoston Sándorné és
Törőcsik Mária tulajdonát képező Dévaványa, Széchenyi u. 5. szám alatt lévő társasházi
ingatlanok felajánlásával kapcsolatos döntését az ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében
hozza meg.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az ingatlanok értékbecslésével
kapcsolatos intézkedéseket kezdje meg.
A Képviselő-testület továbbá határozzon úgy, hogy a műszaki iroda készítse elő az
önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanok listáját, amelyek hasznosítása
gazdaságtalan, vagy egyáltalán nincs hasznosítva, annak érdekben, hogy azok értékesítésre
történő meghirdetéséről döntsenek.
Felelősök:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezető
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés az
önkormányzat saját művelésében lévő 332,34 ha összterületű földterületein termelt
mezőgazdasági növények (őszi, búza, napraforgó) betakarítására, beszállítására, tisztítására,
szárítására, tárolására vonatkozó ajánlattevők véleményezése.
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági területeken lévő
növények összesen 162,4617 ha területű őszi búza, 141,7384 ha területű napraforgó és
28,1431 ha területű kukorica betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és
tárolására vonatkozó munkálataira vonatkozóan az önkormányzat ajánlatot kíván kérni.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata értelmében a felkért ajánlattevők listáját a
Képviselő-testületnek el kell fogadnia.
A mezőgazdasági növények betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására
az alábbi cégeket kérnénk fel ajánlattételre:
1. Fehér Mihály mg-i vállalkozó
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48.
2. Szűcs Tibor Imre egyéni vállalkozó
5510 Dévaványa, Mikszáth u.
48/1.
3. AGRODÉVA KFT.
5510 Dévaványa Széchenyi u. 4.
4. Verde-Déva Kft.
5510 Dévaványa, Kulich Gy. u. 13.
5. Földesi Ferenc mg-i vállalkozó
5510 Dévaványa, Szeghalmi u.
105.
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
125/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 332,34 ha-on megtermelt
mezőgazdasági növények (őszi búza, napraforgó, kukorica) betakarítása, beszállítása,
tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában az alábbi vállalkozókat kérj fel ajánlattételre:
1. Fehér Mihály mg-i vállalkozó
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48.
2. Szűcs Tibor Imre egyéni vállalkozó
5510 Dévaványa, Mikszáth
u. 48/1.
3. AGRODÉVA KFT.
5510 Dévaványa Széchenyi u. 4.
4. Verde-Déva Kft.
5510 Dévaványa, Kulich Gy. u. 13.
5. Földesi Ferenc mg-i vállalkozó
5510 Dévaványa, Szeghalmi u.
105.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a polgármestert a
közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítésével.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: folyamatos
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
Salánki Erzsébet és Bere Ferenc a 897/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelme.
Salánki Erzsébet egyéni vállalkozó és Bere Ferenc 2015. április 28-án kelt levelében azzal a
kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy az ingatlanukat képező (5510 Dévaványa, Sport
u. 1. 916 hrsz.) mögötti önkormányzat tulajdonában álló 897/5 hrsz-ú 12.519 m2 területet 10
éves tartós bérleménybe kívánja venni.
A tárgyban forgó ingatlanra különböző szabadtéri és hagyományőrző programok
megvalósítása és kialakítása miatt lenne szükség.
A vállalkozó kéri a Képviselő-testületet, hogy kérelme ügyében dönteni szíveskedjenek.
Amennyiben a Képviselő-testület a vállalkozó kérelmét elfogadja és a fenti önkormányzati
ingatlant bérbe kívánja adni, úgy az önkormányzat a 2015. május 28-án tartandó ülésre az
ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást a lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletnek megfelelően
elkészíti. A kérelmezők elmondása szerint csak mobil építményt helyeznének el a területen
ami a későbbiekben elszállítható.
Kiss Károly alpolgármester – Javasolja a terület bérbeadását, hiszen akkor is karban van
tartva a terület amikor nincs ott rendezvény.
Valánszki Róbert polgármester – A bérbeadás kapcsán m2 árat kellene meghatározni.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – 1,-Ft/ m2 árat javasol
megállapítani.
Kiss Károly alpolgármester – Egyetért a bizottsági elnök által elmondott árral, hiszen azt is
figyelembe kell venniük, hogy már évek óta saját költségén tartja rendben a vállalkozó a
területet.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
126/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Salánki Erzsébet egyéni
vállalkozó 897/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására vonatkozó
kérelmét elfogadja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert az ingatlan bérbeadására vonatkozó
ajánlattételi felhívás előkészítésével.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
Dévaványai Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése.
Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.
Szarka Andrea aljegyző - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési
szervek gazdasági besorolásáról szóló rendelkezéseinek módosítását követően a gazdasági
szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100
főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az
önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása
alá tartozó más költségvetési szerv látja el.
A törvényi előírásoknak való megfelelés céljából a márciusi rendes ülésen a 93/2015.(III.26.)
Dv. Kt. határozatával arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Dévaványai Általános
Művelődési Központ, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
gazdasági feladatait 2015. április 1. napjától a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
tartalmazó külön megállapodásban rögzítettek szerint Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.
A döntést követően szükségessé vált a Dévaványai Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) módosítása, melyet jelen ülésre a
Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek.
Az SzMSz-ben törlésre kerültek azon részek, melyek a gazdasági szervezetre utaló részeket
tartalmaztak, illetve módosításra kerültek az intézményegységekre vonatkozó hivatkozások.
A 400/2014.(XII.11.) Dv. Kt. határozat alapján az alapító Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete döntése alapján a Dévaványai Általános Művelődési Központ Ladányi
Mihály Könyvtár és Művelődési Ház Intézményegység és a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény Intézményegység összevonásra került és Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési
Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység elnevezéssel látja el
feladatát. Ellátásra nem kerülő feladat nincs.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
127/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dévaványai Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató
értelem szerint

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
2015. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.
Szarka Andrea aljegyző - A 2015. évben is lehetőség nyílik a települési önkormányzatok
számára, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés
biztosítására támogatást igényeljen. A pályázati felhívás alapjaiban nem változott. Az
igényfelmérést elkészítették, 232 igény érkezett be az önkormányzathoz a 3-18 éves
korosztályt érintően. A pályázati felhívás úgy szól, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek vehetnek részt a nyári gyermekétkeztetésben.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440,- Ft. A sikeresen
pályázó települési önkormányzatok az általuk igényelt támogatás legalább 34 százalékát
megkapják. Az önkormányzat a gyermekek részére szabadidős programokat biztosít, melyre
mindig kapnak még utólag plusz támogatást.
Eddigi években kizárólag csak az általános iskolások körében végeztek igényfelmérést, hiszen
az óvodások, amennyiben az óvodai nevelésben részt vesznek az önkormányzat rájuk
megkapja a normatív támogatást és kettős támogatás nem vehető igénybe.
A benyújtás napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma
393 fő, ennek 30 %-ig nyújthatna be az önkormányzat támogatható pályázatot, ez 117 fő.
Saját forrásból ebben az esetben 115 főt kellene étkeztetni. Van egy olyan kitétele a pályázati
kiírásnak, hogy ahány főt saját forrásból étkeztetnek, annak a felére még igényelhetnek
támogatást. A végleges forma úgy állna össze, ha a 232 főt veszi figyelembe, hogy 174 fő
támogatott, 58 fő saját forrás. Tájékoztatni kívánja a bizottságot, hogy az igényelhető
támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege, a 440,-Ft, nem fedezi a költségeket,
mivel egy menzai ebéd 380,17 Ft+ÁFA= 482,82 Ft. Végösszegben beszélve a támogatás
4.057.680,-Ft lehet, a saját forrás pedig 1.879.075,-Ft. Ebben a 232 főben benne vannak az
óvodáskorú gyermekek is. Külön végeztek igényfelmérést az óvodások szüleinél, kik azok
akik biztosan részt vesznek a nyári óvodai nevelésben. Elmondható, hogy egyelőre nem
tudtak biztos választ adni a megkérdezett szülők.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megköszöni az
elmondottakat. Érdeklődik, hogy a 232 főből mennyi az óvodás gyermek?
Szarka Andrea aljegyző – 65 fő az óvodáskorú gyermek a 232 főből.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Érdeklődik, hogy a tavalyi
évben hány fő igénylő volt?
Szarka Andrea aljegyző – 121 fő igénylő volt tavaly, akik a 6-14 éves korosztály közé
tartoztak. Tájékoztatásul elmondja még, hogy abban az esetben ha bármely gyermek
nagykorúvá válna a nyári időszak alatt, akkor őt azonnal ki kell vennie a programból és
helyette másik gyermeket betenni a nyári gyermekétkeztetésbe.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Véleménye szerint az
óvodás gyermekeket vegyék ki a programból.
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,
továbbá vállalja 2015. június 16. – 2015. augusztus 28-áig terjedő időszakra, 167 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári gyermekétkeztetését és
az étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős program biztosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
128/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be a gyermekszegénység elleni
program keretében nyári étkeztetés biztosítására a Magyar Államkincstár Békés Megyei
Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.). Vállalja, hogy 2015. június 16. –
2015. augusztus 28-áig terjedő időszakra, 167 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek nyári gyermekétkeztetését és az étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős
program biztosítását.
Biztosítson 962.000,- Ft saját forrást a 2015. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával és
felhatalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2015. május 7. – a pályázat benyújtása

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a központi étkező felújítására irányuló pályázattal kapcsolatos.
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Miniszter által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – kiírt
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó felhívásra.
A pályázati felhívás célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő24

tálaló konyha, és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése
érdekében. A támogatásból terveink szerint az alábbi tevékenységek valósulnának meg:
• a konyha nyílászáróinak cseréje, légkondicionáló berendezés és a szükséges
áramforrások kiépítése, akadálymentesítése, víz, szennyvíz és elektromos csatlakozás
kiépítése a sütőkhöz;
• az egészséges és korszerű táplálkozást támogató konyhai gépek, eszközök beszerzése
(2 db sütő és 2 db sütőtartó állvány, 40 db rozsdamentes tálca, 2 db regál kocsi).
Az beruházás becsült összege bruttó 20.000.000,- forint. A támogatás maximális mértéke a
települési önkormányzat adóerő-képességétől függ, mely esetünkben 85%, várhatóan
3.000.000,- Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
129/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be az Emberi
Erőforrások Miniszter által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – kiírt a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
vonatkozó felhívásra.
A pályázathoz szükséges 15 % önerőt, azaz bruttó 3.000.000,- Ft-ot az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék előirányzat terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 29. – a pályázat benyújtásának határideje

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely szintén egy pályázathoz kapcsolódik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosítására vonatkozóan
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Kábítószer
Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására (pályázat kódja: KABKEF-15) vonatkozóan.
A
pályázati
felhívás
célja
az
új/újjá
alakuló
városi/budapesti
kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a
koordinációs feladatok elősegítése 2015. május 1 és 2016. április 30. közé eső időszakban.
Igényelhető támogatás összege bruttó 400.000,- forint, a támogatási intenzitás az összes
elszámolható költség maximum 90%. A pályázati díj 2.200,- Ft. A támogatás formája vissza
nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása egy részletben, támogatási előleg
formájában történik.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
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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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
130/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt
Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására
(pályázat kódja: KAB-KEF-15) kiírt pályázati felhívásra.
A pályázathoz szükséges 11 % önerőt, azaz bruttó 50.000,- Ft-ot az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének tartalék előirányzat terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásával.
Felelős:
Valánszki Róbert polgármester
Határidő: 2015. május 15. – a pályázat benyújtásának határideje
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, mely a Kábítószer-prevenciós programok támogatására irányuló pályázatról szól.
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Kábítószerprevenciós programok támogatására (pályázat kódja: KAB-ME-15-C) vonatkozóan.
A pályázati felhívás célja a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését
szolgáló univerzális, célzott, javallott prevenciós programok támogatása. A programon belül a
város általános iskoláiban, középiskolájában, a gyermekotthonban és felnőttek számára
délutánonként a Művelődési Házban drog prevenciós programokat szerveznénk, melyeket
délutáni családi foglalkozások, ingyenes sportolási lehetőségek és családi táncházi események
támogatnának.
Igényelhető támogatás összege bruttó 3.000.000,- forint, a támogatási intenzitás az összes
elszámolható költség maximum 90%. A pályázati díj 2.200,- Ft. A támogatás formája vissza
nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása egy részletben, 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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
131/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt
Kábítószer-prevenciós programok támogatására (pályázat kódja: KAB-ME-15-C)
kiírt támogatási felhívására.
A pályázathoz szükséges 10 % önerőt, azaz bruttó 335.000,- Ft-ot az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének tartalék előirányzat terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 15. – a pályázat benyújtásának határideje

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
Gyermekbarát települési díj elnyerésére benyújtandó pályázattal kapcsolatos.
Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága és az UNICEF Magyar
Bizottság Alapítványa által kiírt Gyermekbarát település díj felhívásra.
A pályázati felhívásra olyan önkormányzatok jelentkezését várják, amelyek a fiatalokat
bevonják az őket érintő helyi döntésekbe. Az első alkalommal meghirdetett pályázaton a díjat
három település kaphatja meg, amelyek az elismerő cím viselésének lehetőségén túl két-két
millió forintot kapnak gyermekbarát programjaik megvalósítására. A cím adományozását
évente felülvizsgálják.
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
132/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson az Emberi
Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága és az
UNICEF Magyar Bizottság Alapítványa által kiírt Gyermekbarát település díj
felhívásra.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. július 15. – a pályázat benyújtásának határideje
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés egy
tájékoztató a muzeális intézmények támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Dévaványa Város Önkormányzata a rövid beadási határidőre való tekintettel (összesen két
nap) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül pályázatot nyújtott be 2015. április 9-én
az Emberi Erőforrások Miniszter által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi
Ágoston Program)” kiírt pályázati felhívására.
A pályázati felhívás célja a közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális
kiállítóhelyek szakmai támogatása, korszerű adathordozókon megjelenő, számítógépen
elérhető, online gyűjteményi katalógusok, virtuális látványtárak, kiállítások létrehozása volt.
A pályázat keretében támogatási forrást kértünk E-guide rendszer kiépítésére, a kapcsolódó
számítástechnikai eszközök beszerzésére, továbbá tárolók, paravánok, próbababák
beszerzésére.
Igényelt támogatás összege bruttó 3.725.000,- forint, a támogatási intenzitás az összes
elszámolható költség 100%. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli költségvetési
támogatás.
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
133/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót fogadja el,
döntsön úgy, hogy az Emberi Erőforrások Miniszter által – a belügyminiszterrel és
a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a „Muzeális intézmények szakmai
támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” kiírt pályázati felhívására elkészített
pályázat benyújtását fenntartja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: értelem szerint
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
2015. évi városnapi vendéglátására érkezett pályázatok elbírálása.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – A 2015. évi városnapi vendéglátásra összesen három
pályázat érkezett, Rideg Zoltán vállalkozótól, Nyilasiné Bak Éva vállalkozótól és Kónya
István vállalkozótól. Rideg Zoltán az előírt vállalásokon felül támogatási felajánlása 200.000,Ft, viszont nem határozta meg a legolcsóbb italok és üdítők árait. Nyilasiné Bak Éva pályázó
meghatározta a legolcsóbb italok és üdítők árát, plusz 150.000,-Ft-ot ajánlott fel a rendezvény
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támogatásához. Kónya István vállalkozó szintén meghatározta a legolcsóbb italok és üdítők
árait, viszont a rendezvény támogatásához nem ajánlott fel plusz támogatást.
Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató – Benne volt a pályázati felhívásban, hogy a
pályázat elnyerése esetén mekkora összeget ajánl fel a rendezvény támogatásához. Továbbá
pár mondatban szól még a pályázati felhívás részleteiről. Valamint megemlíti még a
rendezvényeken résztvevő utazó vidámpark felajánlását, mely a 3 napra 300.000,-Ft.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
134/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nyilasiné Bak Éva 5516
Körösladány, Petőfi tér 3. szám alatti vállalkozó pályázatát fogadja el, amely a
városnapi rendezvények vendéglátóipari kiszolgálására vonatkozik.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a vállalkozót a testület
döntéséről tájékoztassa.
Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK igazgatója
Határidő: Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés II.
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.
Szarka Andrea aljegyző – Dr. Diószegi Mária háziorvos 2015. június 30.-ai hatállyal
felmondja az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződését a II. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésére vonatkozóan.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §’ (4) bekezdése értelmében
a feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.
A területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladat-ellátásra 2013. január 1-jei hatállyal
létrejött Megállapodás 22. pontja alapján módosítását, megszüntetését bármelyik fél az
indokok közlésével írásban kezdeményezheti. Szerződő felek a felmondási időt hat hónapban
állapítják meg.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése értelmében a Doktor Nőnek a praxisjog
elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetősége,
azaz 2016. január 1-jéig.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontjában foglaltak alapján „A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;”
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat
az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskolaegészségügyi ellátásról.
A fenti törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az
egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles
biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény
működőképességét és fejlesztését.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a helyettesítést – miniszteri rendeletben
foglaltakat is figyelembe véve – olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog
megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a
betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítés útján ellátható, de az egy éven túl helyettesítéssel
ellátott praxis a jogszabályban meghatározott fix összegű díj 60 %-ára jogosult.
Dévaványa városban 4 háziorvosi, 2 gyermek háziorvosi, 2 fogorvosi praxis működik területi
ellátási kötelezettséggel.
A II. sz. háziorvos körzet ellátási területére vonatkozóan a háziorvosi feladatokat helyettesítés
útján biztosítjuk. A helyettesítő orvosokkal történt megbeszélés alkalmával jelezték, hogyan
tudják bevállalni a saját körzetük mellett a helyettesítést.
A körzetre vonatkozó működési engedély iránti kérelem benyújtásra kerül Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához, mint engedélyező hatósághoz.
A Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
munkatársával egyeztetve elmondható, hogy amennyiben június első napjaiban jogerős
működési engedéllyel rendelkezünk, akkor július hónaptól a finanszírozást már
önkormányzatunk kapja meg a körzet után.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályozza a háziorvosi ellátás személyi- és tárgyi
minimumfeltételeit.
A körzetben a személyi feltételek biztosítása érdekében egyeztető tárgyalásokat folytat a
Polgármester Úr a háziorvosi tevékenység ellátása érdekében. Az ápolói feladatok ellátása
érdekében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2)
bekezdés b) pontja szerint a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető, ha a munkakör
haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési
eszközökkel nem biztosíthatók.
A tárgyi feltételek biztosítása érdekében szintén tárgyalásokat kezdeményeztek Dr. Diószegi
Mária háziorvossal bérleti szerződés megkötésére vonatkozóan.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
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Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
135/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzájárulását adja a II. számú
felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához 2015. július 1-jétől
– 2015. december 31-ig terjedő időszakban.
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Bagi Károly, Dr. Patka Lenke és Dr. Kálmán
István háziorvosok látják el váltott műszakban, legalább napi két órában úgy, hogy a
helyettesítés alatti rendelési idő a saját körzetük rendelési idejét nem érinti.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert,
hogy az önkormányzat kötelező feladatának zavartalan ellátása érdekében a II. számú
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő alapellátására a működési engedélyt
kérje meg.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert,
hogy a II. számú körzet háziorvosi alapellátása jogerős működési engedély
birtokában a finanszírozás érdekében szerződést kössön a Békés Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályával.
A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon el.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
értelem szerint

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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
136/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Diószegi Mária háziorvossal
bérleti szerződést kössön a tulajdonát képező 5510 Dévaványa, Damjanich u. 2. szám
alatti háziorvosi rendelő és tárgyi eszközeinek használatára 2015. július 1. – 2015.
augusztus 31. napáig terjedő időszakra, havi 100.000,-Ft összegű bérleti díj
ellenében, a határozat mellékletét képező Bérleti szerződésben szereplő
adattartalommal.
A bérleti díj fedezetét a saját költségvetés tartaléka biztosítsa.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Bérleti szerződés megkötésére.
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Felelős:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Határidő: értelem szerint
Melléklet: Bérleti szerződés
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, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
137/2015. (V.6.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Diószegi Mária háziorvostól
2015. szeptember 1. napjától vásárolja meg a II. számú felnőtt háziorvosi körzet
tárgyi eszközeit 800.000,-Ft összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés
tartaléka terhére.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
értelem szerint

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 1530 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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