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Jegyzőkönyv
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságának 2015. május 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 4-es sz. helyiségében.
Jelen vannak:
Földi Imre
Nyuzó Marietta
Tomasovszky Sándor
Kissné Varga Teréz
Szilágyi Ferenc

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Tanácskozási joggal részt vesz:
Valánszki Róbert
Czene Boglárka
Szarka Andrea
Mile Lajos
Kiss Károly

polgármester
jegyző
aljegyző
alpolgármester
alpolgármester

Meghívottak:
Szűcsné Horváth Margit
Faragóné Barz Krisztina
Szűcs Mariann
Diósné Ambrus Erzsébet

gazdálkodási irodavezető
gazdálkodási irodavezető
főkönyvelő
DÁMK igazgató

Jegyzőkönyvvezető:
Tóth Éva

adminisztrátor

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Köszönti a bizottsági
ülésen megjelenteket.
A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a bizottság létszáma: 5 fő.
A bizottság elnöke a napirend ismertetésére tér át.
1.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1. módosításának
véleményezése.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Előadó:

2.

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.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
146/2015.(V.27.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2015. május 27-én tartandó nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
1.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1. módosításának
véleményezése.
Előadó:
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

2.

Bejelentések

1. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér az első napirendi
pont megtárgyalására, amely az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.
módosításának véleményezése.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2015. évről szóló költségvetését 2/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletével fogadta el. A költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.334.780 e
Ft volt. Jelen előterjesztésben 612.345 e Ft módosítási javaslatot terjesztet elő. A módosítással
a költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.947.125 e Ft-ra módosul.
Ennyiben kívánta kiegészíteni az írásban leírtakat. Amennyiben kérdés merül fel, arra
szívesen választ ad.
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 az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítását úgy, hogy a fő összeg 1.334.780.000,- Ft-ról 1.947.125.000,Ft-ra módosuljon kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
147/2015.(V.27.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet a mellékelt
tervezet szerint alkossa meg.
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(A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet tervezete a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér a második napirendi
pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket tartalmazza.
Első bejelentés a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása az DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.
A bizottság elnöke megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható
osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján
történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 3. életévének betöltése
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az
óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, amely következő:
Minimum
Maximum
Átlag csoportlétszám
csoportlétszám
csoportlétszám
Óvoda
13
25
20
Az Nkt. 25. (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési
év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A
minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési,
tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a
képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett
osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra
háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú
osztály, csoport.
Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe
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venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha
nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető az óvodai beíratást követően, összegezve,
benyújtotta a tervezett óvodai csoportok létszámát a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan,
amely az előterjesztésben bemutatásra került.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni Szarka
Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.
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, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
148/2015.(V.27.) 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 Óvoda
és Bölcsőde Intézményegységében a 2015/2016. nevelési évben az alábbiak szerint
engedélyezze az óvodai csoportok indítását:
2015/2016.
nevelési évre
SNI Számított Indítható óvodai csoportok száma a 2015/2016.
óvodába beírt
(fő)
létszám
nevelési évben
gyermekek
száma (fő)
Csoportok
Telephely
száma
Dévaványa, Kossuth L. u. 5.
2
170
4
174
Dévaványa, Könyves K. u.
2
13.
Dévaványa, Hajós u. 24.
2
Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
2
Az óvodai csoportokat a 2015/2016. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok
számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot.
Felelős:
Határidő:

Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgatója
Szarka Andrea aljegyző
2015. szeptember 1.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés
kapcsán elmondja, hogy Kondacs György Dévaványa, Szeghalmi u. 56. szám alatti lakos
vételi szándékkal fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzat résztulajdonát képező,
Dévaványa 2305 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.
Az ingatlanok adatai:
2305 hrsz.:
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Dévaványa, Szederkert (Szeghalmi u. 56. sz. mögötti)
művelési ága: kivett, beépítetlen terület,
3681 m2 nagyságú
tulajdoni hányad:
225/1075 Dévaványa Város Önkormányzat
~ 747 m2
850/1075 Nagy József (Dévaványa, Móricz Zs. utca) ~ 2934 m2
- az ingatlan közművesítetlen, jelenleg szántóként hasznosított
- az ingatlan közforgalmi útról nem megközelíthető, zárvány terület
- az ingatlanra részben ráépítés történt (Kondacs György részéről)
Az említett ingatlan a ráépítő telke mögött közvetlen helyezkedik el, és a másik társtulajdonos
is értékesíteni kívánja részére a területrészét.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése
alapján
„Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon
tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”
A Rendelet 14. § (4) bekezdése alapján
„ingatlan és ingó vagyon értékesítése esetében a Képviselő-testület döntése alapján mellőzni
lehet a versenyeztetést, ha annak forgalmi értéke nem haladja meg az 500.000,- Ft-ot.”
A Rendelet 16. § (3) bekezdés szerint „ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi
- ingatlanforgalmi szakértő, vagy értékbecslő által készített - forgalmi értékbecslés alapján
kell meghatározni.”
A műszaki iroda által felkért értékbecslő a tárgyi ingatlan forgalmi értékét 50,- Ft/m2 + ÁFA
értékben határozta meg - így az 37.350,- Ft + ÁFA - ezért a Képviselő-testület dönthet a
versenyeztetés mellőzéséről is.
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, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
149/2015.(V.27.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy versenytárgyalás mellőzésével adja el a Dévaványa
2305 hrsz. alatt lévő, belterületi 3681 m2 alapterületű, természetben Dévaványa,
Szederkertben (Szeghalmi u. 56. sz. mögött) alatt található ingatlanának 225/1075 arányú
résztulajdonát Kondacs György Dévaványa, Szeghalmi u. 56. szám alatti lakosnak.
Az ingatlan vételárát a Képviselő-testület a megrendelt értékbecslés szerint, 37. 350 Ft +
ÁFA összegben (50 Ft/m2) állapítsa meg.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: folyamatosan
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Elmondja, hogy a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága meghirdette a 2015. évi
Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása,
a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők
összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és
szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet.
A versenyre jelentkezett települések bírálatát június elejétől augusztus végéig szakemberekből
álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata
alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobbakat.
A verseny kiírója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turizmus Zrt. a
Földművelésügyi
Minisztérium,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
a
Belügyminisztérium, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Virágzó Magyar
Kertkultúráért Alapítvány, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Önkormányzati
Főkertészek Szövetsége, a Város- és Faluvédők Szövetsége, a Magyar Kertépítők Országos
Szövetsége, a Magyar Tájépítészek Szövetsége, a Balatoni Szövetség.
Jelentkezési feltételek:
A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek
öt kategóriában. A jelentkezés a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon a „Versenyfelhívás és
jelentkezés 2015” menüpontra kattintva lesz lehetséges. A regisztráció és a versenyben való
részvétel díjmentes.
Jelentkezési határidő: 2014. május 31.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy vegyenek részt a „Virágos Magyarországért
2015” versenyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
150/2015.(V.27.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy vegyen részt a „Virágos
Magyarországért 2015” versenyen.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a Polgármestert, hogy a
regisztrációról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. május 31.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – megkérdezi van-e még
valakinek bejelentése?
Megállapítja, hogy további bejelentés nem hangzott el.
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A Bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést 1500 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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