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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: 3 fő.
A bizottság elnöke a napirend ismertetésére tér át.
1.

A Dévaványa, Hősök terén megvalósítandó szökőkút kivitelezésére vonatkozóan
beérkezett ajánlatok véleményezése.
Előadó: Valánszki Róbert polgármester

2. Az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi,
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti
működtetésére javaslattétel.
Előadó:
Valánszki Róbert polgármester
3. Bejelentések.
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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:
154/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2015. június 2-án tartandó rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.

A Dévaványa, Hősök terén megvalósítandó szökőkút kivitelezésére vonatkozóan
beérkezett ajánlatok véleményezése.
Előadó: Valánszki Róbert polgármester

2. Az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi,
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti
működtetésére javaslattétel.
Előadó: Valánszki Róbert polgármester
3. Bejelentések.
1. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér az első napirendi
pont megtárgyalására, amely a Dévaványa, Hősök terén megvalósítandó szökőkút
kivitelezésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok véleményezése.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványa, Hősök terén megvalósítandó szökőkút kivitelezésére vonatkozóan beérkezett
ajánlatokról döntéshozatal.
Elmondja, hogy a 2015. május 21-én tartott ülésen a szökőkút kivitelezési munkálataival
kapcsolatos helyi beszerzési eljárást a módosított Bíráló Bizottsági szakvélemény alapján
eredménytelennek nyilvánították, és megbízták a polgármestert az ajánlatkérési felhívás
összeállításával és a beszerzési eljárás ismételt lebonyolításával.
Az önkormányzat a helyi beszerzési eljárást lefolytatta, melynek eredményeképpen az
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig (2015. június 1. 10. óra) a felkért ajánlattevők
közül senki nem küldte meg árajánlatát.
Határidőn túl a T.M. Hidro-Szer Kft. (7622 Pécs, Vasút u. 2/a) és Ganz HYDRO Kft. (1087
Budapest, Könyves K. krt. 76.) küldte meg árajánlatát.
Mivel az ajánlattételi felhívásban foglalt határidőig ajánlat nem érkezett úgy a Bíráló
Bizottság a tárgyban indított beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.
A határidőn túl beérkezett ajánlatokat a Bíráló bizottság mindezektől függetlenül
megvizsgálta és az alábbiakat rögzítette:
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- T.M.HIDRO-SZER Kft. – 7622 Pécs, Vasút u. 2/a.
A Bizottság az ajánlatot megvizsgálta és az alábbiakat rögzítette:
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 11. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek az
ajánlatát 2015. június 01. 10 óráig szükséges megküldeni. Ezzel szemben az
ajánlattevő az ajánlatot határidőn túl (2015. június 01. 1024 küldte meg az
önkormányzat részére.
Az ajánlati felhívás 16. e pontjában az ajánlatkérő előírta, hogy a nyertes
ajánlattevőnek a hibátlan teljesítéstől számított 5 év, azaz 60 hónap jótállást kell
vállalnia. Az ajánlattevő nyilatkozatában ezzel szemben 2 év garanciát vállalt.
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 4. pontjában előírta, hogy az ajánlathoz tételes
költségvetést (mind építészeti mind az épületgépészeti és villamossági munkák
tekintetében a tételek megnevezésével, mennyiségi egységgel, a szükséges
mennyiséggel, az adott tételhez tartozó nettó egységárral) szükséges csatolni. Ezzel
szemben az ajánlattevő tételes költségvetést csak az épületgépészeti munkák
tekintetében csatolt.
Az elhangzottak ismeretében a Bíráló Bizottság az ajánlatot érvénytelennek
minősítette, mivel az ajánlati felhívás 18. a. és 18. e. pontja alapján érvénytelen az
ajánlat, ha azt megadott határidőn túl nyújtották be, illetve ha az ajánlat egyéb módon
nem felel meg az Ajánlattételi felhívásnak.
- GANZ HYDRO Kft. – 1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.
A Bizottság az ajánlatát megvizsgálta és az alábbiakat rögzítette:
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 11. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek az
ajánlatát 2015. június 01. 10 óráig szükséges megküldeni. Ezzel szemben az
ajánlattevő az ajánlatot határidőn túl (2015. június 01. 1041 küldte meg az
önkormányzat részére.
Az ajánlati felhívás 10.1. pontja szerint az ajánlattevő alkalmassági feltételként
határozta meg azt, hogy alkalmas az ajánlattevő a beszerzés tárgyának
megvalósítására, ha a tárgyi munka szerepel a tevékenységi körében. A benyújtott
ajánlatban szereplő cégkivonat alapján nem jogosult a beszerzés tárgya szerinti
munkálatok elvégzésére az épületgépészeti munkálatokon kívüli elvégzésére úgymint
az alépítményt, építőmesteri és szakipari munkák ellátásának biztosítására.
Az elmondottak alapján a Bíráló Bizottság az ajánlattevő ajánlatát alkalmatlannak
minősíti az ajánlati felhívás 18. c. pontjában foglaltak szerint.
Az elmondottak ismeretében a Bíráló Bizottság az ajánlatot érvénytelennek minősíti,
mivel az ajánlati felhívás 18. a. és 18. e. pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt
megadott határidőn túl nyújtották be, illetve ha az ajánlat egyéb módon nem felel meg
az Ajánlattételi felhívásnak.
A Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a határidőn túl beérkezett ajánlatok mindegyike
érvénytelen.
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredménytelennek nyilvánítani.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a „Dévaványa, Hősök terén szökőkút
kialakítása”című tárgyban indított beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
155/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy Dévaványa, Hősök terén szökőkút
kialakítása tárgyban indított helyi beszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi döntést
hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa,
Hősök terén szökőkút kialakítása”című tárgyban indított beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Határidő: 2. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér a második napirendi
pont megtárgyalására, mely javaslattétel az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a
szerinti működtetésére.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testületnek
döntést szükséges hozni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4)
bekezdése alapján arról, hogy vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a
szerinti működtetését. A határozati javaslat mellékletét képezi az erre vonatkozó
szándéknyilatkozat.
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:
156/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (4) bekezdése alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a
szerinti működtetését.
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A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező
szándéknyilatkozat aláírásával.
Felelős:
Határidő:
Melléklet:

Valánszki Róbert polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2015. június 15.
Szándéknyilatkozat
1. melléklet

Szándéknyilatkozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján
Dévaványa Város Önkormányzat képviseletében Valánszki Róbert polgármester
nyilatkozom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4)
bekezdése és 76. § (1) – (4) bekezdése, valamint Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének ____/2015. (VI.2.) Dv. Kt. határozata értelmében az
önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1. napjától
továbbra is vállalom.
Dévaványa, 2015. június „___”.
Valánszki Róbert
polgármester
3. Napirendi pont
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér a harmadik napirendi
pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket tartalmazza.
Első bejelentés egy kérelem. Purger Ferenc egyéni vállalkozó az 57/2015. (III.16.) Dévaványa
Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében 2015. május 01-től bérli a
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt található
Strandfürdő és Gyógyászat büfét. A 2015. április 27-én megkötött bérleti szerződés 2.1.
pontja értelmében minden év május 01-től augusztus 31-ig havi 95.250,- Ft bruttó összegű
bérleti díjat fizet a tárgyhó 15 napjáig. A 2015. május havi bérleti díj május 20-án
megfizetésre került.
A bérlő azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2015. május havi bérleti díjat
átütemezni szíveskedjen. Ennek oka, hogy az előző bérlő 2015. április 30-án adta át a
helyiséget az Önkormányzatnak. Az átadás utáni helyszíni szemle során különböző műszaki
hibák merültek fel. A hibák javítása miatt a jelenlegi bérlő 2015. május 21-én vette át a
helyiséget, így a büfé nyitása elhúzódott.
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 Purger Ferenc kérelmét támogassák, a május
hónapra járó bruttó 95.250,- Ft bérleti díját engedjék el 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:
157/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát
képező, 2015. május 01-től Purger Ferenc egyéni vállalkozó által bérelt Strandfürdő és
Gyógyászat büfé (Dévaványa, Sport u. 5.) május hónapra járó bruttó 95.250,- Ft bérleti díját
engedje el. A 2015. május 20-án megfizetett díjat június hónapra járó bérleti összegként
fogadja el.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 05.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Második bejelentés
megtárgyalására tér rá, mely szintén egy kérelem. A Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének elnöke, Balog Lászlóné, támogatási kérelemmel fordul a Képviselő-testület
felé.
A 2015.05.09-én megtartott közgyűlésükön nyilvánosságra került, hogy az Egyesület
működésében pénzügyi hiány keletkezett, ebből kifolyólag az Egyesület vezetésében, az
elnök személyében változás következett be. Az Egyesület működéséhez szükséges minimális
pénzügyi forrás a fent említett ok miatt nem áll rendelkezésükre.
A támogatási kérelem összege 50.000,- Ft, melyet több határidős és lejárt tartozás
kiegyenlítésére használnának fel. A Képviselő–testület döntésén az Egyesület fennmaradása
múlhat.
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:
158/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére
50.000,- Ft támogatást nyújtson a működésük fenntartására.
A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosított Tartalék előirányzat
terhére biztosítsa.
A civil szervezet támogatás összegével legkésőbb 2016. január 31-ig számla ellenében
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a
támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége
keletkezik az Önkormányzat felé.
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A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző
azonnal

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés a
2015. évi városnapi rendezvények vendéglátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatban. A
megadott határidőig három pályázat érkezett – melyek az előterjesztéshez mellékelve vannak
– az alábbi vállalkozóktól:
Kónya István
Dévaványa, Kodály u. 10. sz. (egyéni vállalkozó),
Rideg Zoltán
Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. sz. (egyéni vállalkozó),
Nyilasné Bak Éva
Körösladány, Petőfi tér 3.(egyéni vállalkozó).
A pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázók a pályázatukhoz csatolták az
árlistát.
Nyilasné Bak Éva a rendezvény támogatására 150.000,- Ft-ot ajánlott fel, Rideg Zoltán
200.000,- Ft-ot, Kónya István nem tett felajánlást.
A Képviselő-testület az ügyben döntést nem hozott, a későbbiek során kívánt visszatérni a
téma tárgyalására.
Kónya István vállalkozó kiegészítésként megküldte, hogy a rendezvények kiadásaiba
(fellépők) bruttó 100.000,-Ft összeggel tud hozzájárulni, bízva a pozitív elbírálásban.
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 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
159/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy Kónya István Dévaványa, Kodály u. 10. szám alatti
vállalkozó pályázatát fogadja el, amely a 2015. évi városnapi rendezvények vendéglátóipari
kiszolgálására vonatkozik.
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a vállalkozót a testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója
értelem szerint

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá, melynek ismertetéséhez megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
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Valánszki Róbert polgármester – A polgármester elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás 2015. május 21-én megtartott Tanácsülés napirendi pontjaként szerepelt a
káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor hasznosítása, mivel egyes önkormányzatok esetében
lehetőségként merült fel a tulajdoni rész értékesítése. A tábor 13 önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezi, ezek az alábbi települések: Szeghalom, Biharugra, Bucsa, Dévaványa,
Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösújfalu,
Okány, Vésztő, Zsadány.
Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdoni része 1798/10000. A Társulás megrendelésére
2011-es évben ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítésére került sor, melynek alapján a
tábor akkori forgalmi értéke 44.000.000,- Ft volt, ez Dévaványa tekintetében 7.911.200,- Ft
összegű ingatlanértéket képvisel 2011-es forgalmi értéken számolva. Az értékelési
bizonyítvány és az értékbecslés az előterjesztés mellékletét képezi.
A Társaság kérése az érintett önkormányzatok felé, hogy a képviselő-testületek tárgyalják
meg az érintett ingatlan jövőbeni hasznosítását, illetőleg nyilatkozzanak arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat a táborban lévő tulajdoni részt értékesíteni kívánja-e vagy sem.
Amennyiben több önkormányzat is az eladás mellett dönt, úgy természetesen az ingatlan
értékelését a Társulás ismételten el kell, hogy végeztesse.
A jelenlegi bérlő jelezte vételi szándékát. Amennyiben el tudják adni a tulajdonrészt, az érte
kapott összeget be tudják forgatni hasonló jellegű ingatlanba.
A polgármester javasolja, hogy értékesítési szándékukról nyilatkozzanak.
Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy az önkormányzat a táboroztatást mekkora
összeggel támogatja?
Valánszki Róbert polgármester – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy az
önkormányzat a gyermekek táboroztatásához nem járul hozzá, ez a tábor önköltséges,
mindenki maga fizeti meg a felmerülő költségeket. Az önkormányzat a táborral kapcsolatos
felújítások, karbantartások költségeihez járul hozzá. A Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás éves szinten 2,5 millió Ft-ot kap bérleti díjként, mely teljes egészében a felújításra
van fordítva. Dévaványa a Társulásnak fizet tulajdonrész hányadában.
Mile Lajos alpolgármester – az iskolában felmerült az gondolat, hogy - értékesítés esetén a
befolyt összegből - pályázati alapot hozzanak létre, amellyel a gyermekek nyaraltatását
segíthetnék.
Valánszki Róbert polgármester – elmondja Füzesgyarmat település úgy nyilatkozott, hogy
nem kívánja eladni a tulajdonrészét. Bíznak benne, hogy lesz pályázati lehetőség a tábor
felújítására és majd a felújítást követően, az akkori piacon áron kívánja értékesíteni.
A polgármester elmondja, hogy a tábor erdő és gazdasági épületként van nyilvántartva.
Feke László műszaki irodavezető – közbevetőlegesen elmondja, hogy a tábor fennmaradási
engedéllyel rendelkezik.
Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy mely települések kívánják értékesíteni a
tulajdonrészüket?
Valánszki Róbert polgármester – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy Körösladány,
Vésztő, Bucsa. Véleménye szerint a kisebb települések csatlakozni fognak és a tulajdonrészük
értékesítéséről nyilatkoznak. Érdeklődik a táborral kapcsolatos visszajelzésekről.
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Mile Lajos alpolgármester – a táborral kapcsolatban pozitív a visszhang.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának
1798/10000 arányú tulajdonát képező káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor ingatlanát az
értékesítést megelőzően közvetlenül elkészített ingatlanforgalmi szakvéleményben
szerepeltetett forgalmi érték alapján értékesítsék kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
160/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy értékesítse Dévaványa Város Önkormányzatának
1798/10000 arányú tulajdonát képező káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor (Balatonalmádi,
Tábor u. 16.) ingatlanát az értékesítést megelőzően közvetlenül elkészített ingatlanforgalmi
szakvéleményben szerepeltetett forgalmi érték alapján.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a következő bejelentés
kapcsán elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés program
keretében kívánja majd a jövőben megvalósítani a Dévaványa belterületén még kiépítetlen
részekből, a belvíz által legjobban veszélyeztetett csapadékvíz-elvezető csatornák kiépítését
és felújítását.
A tervezett beruházást az előterjesztésben bemutatott táblázatban foglalt utcákon kívánják
megvalósítani.
Az előterjesztéshez csatolva van egy térkép, amelyen láthatják a jelenlévők, hogy mely
utcákban kívánják megvalósítani a beruházást.
Mile Lajos alpolgármester – a Hámán Kató utcán lévő zugban is célszerű lenne a
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, mivel az ingatlanokra befolyik az esővíz.
Feke László műszaki irodavezető – lehetőség szerint meg fogják oldani az említett részen is a
csapadékvíz elvezetését.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – örömmel vette, hogy a
Köleshalmi út szerepel a listán. Javasolja, hogy a Vass-telepen lévő utcák vonatkozásában is
kérjék meg a vízjogi létesítési engedélyt.
Feke László műszaki irodavezető – a bizottság elnökének felvetésére elmondja, hogy az
említett településrészen lévő utcák vonatkozásában is megkérhetik az engedélyt. A pályázati
forrástól függően tudják eldönteni, hogy mely utcákban tudnak beruházást végezni.
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Elmondja, hogy azok az utcák szerepelnek az előterjesztésben, amelyekben nagyon régen lett
kiépítve a rendszer, valamint ahol egyáltalán nincs csapadékelvezető.
Megjegyzi, hogy azért van a település déli részén jobban kiépítve a rendszer, mert a víz nagy
része erre folyik ki.
A korábbi kiépítések költségeit ismerteti a jelenlévőkkel.
Mile Lajos alpolgármester – javasolja, hogy a Vörösmarty utcában az általános iskola előtti
részen zárt rendszer kerüljön kiépítésre.
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:
161/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a még fel nem újított csapadékvízelvezető csatornák karbantartásához, felújításához szükséges vízjogi létesítése
engedélyek beszerzésére vonatkozóan helyi beszerzési eljárás indítson és a feladat
elvégzésére az alábbi ajánlattevőket kérje fel ajánlattételre:
1.
Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp 22. A. I/4.)
2.
PUVIR Kft. (5700 Gyula, Eötvös u. 17.)
3.
Korintosz Kft. (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 7-9. E/10.)
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolításával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Soron következő
bejelentést ismerteti a jelenlévőkkel. Dévaványa Város Önkormányzata 2014. április 23-án
pályázatot nyújtott be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet pályázati kiírásra „Térfigyelő rendszer
kialakítása Dévaványán” címmel. A beruházás kivitelezésére vonatkozóan az önkormányzat
helyi beszerzési eljárást kíván lefolytatni, mely során az alábbi ajánlattevőket kérné fel
ajánlattételre:
 Kozma Ibolya egyéni vállalkozó - REX Biztonsági Szolgálat, (5510 Dévaványa,
Hunyadi u. 68.)
 Bohács Bt., (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 23.)
 Wolf Security Hungary Kft., (2120 Dunakeszi Fóti út 45.)
 ENDOR SISTEM Kft. (1161 Budapest, Batthyányi 88.)
 Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft. (5600 Békéscsaba, Urszinyi Dezsőné 26/1.)
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
10

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:
162/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet
pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesített „Térfigyelő rendszer
kialakítása Dévaványán” című projekt keretében megvalósítandó beruházás
elvégzéséhez helyi beszerzési eljárást indít, melynek keretében az alábbi
ajánlattevőktől kérjen árajánlatot:
Kozma Ibolya egyéni vállalkozó - REX Biztonsági Szolgálat, (5510
Dévaványa, Hunyadi u. 68.)
Bohács Bt., (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 23.)
Wolf Security Hungary Kft., (2120 Dunakeszi Fóti út 45.)
ENDOR SISTEM Kft. (1161 Budapest, Batthyányi 88.)
Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft. (5600 Békéscsaba, Urszinyi Dezsőné
26/1.)
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a helyi beszerzési eljárás
lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 30.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – rátér a következő
bejelentésre, amely az önkormányzat saját művelésében lévő 332,34 ha összterületű
földterületein termelt mezőgazdasági növények (őszi, búza, napraforgó, kukorica)
betakarítására, tisztítására-szárítására, tárolására
vonatkozó helyi beszerzési eljárásra
beérkezett ajánlatokról döntés.
Elmondja, hogy a testület döntése értelmében az 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, tisztításáraszárítására és tárolására vonatkozó munkálataira vonatkozóan az önkormányzat közbeszerzési
szabályzata értelmében a Képviselő-testület 2015. május 7-én tartott ülésén meghatározott
felkért ajánlattevők listáját és elfogadta.
A helyi beszerzési eljárásra 2015. június 1. 10 óráig három ajánlat érkezett, melyből kettő
érvénytelen. Az egyetlen érvényes ajánlattevő csak búzára tett ajánlatot, a többi növényre
nem.
A bizottság elnöke javasolja, hogy a búza tekintetében beérkezett ajánlatot fogadják el és a
többi növényre újból folytassák le a helyi beszerzési eljárást.
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:
163/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 332,34 ha-on megtermelt mezőgazdasági növények
(őszi búza, napraforgó, kukorica) betakarítása, tisztítása-szárítása, tárolása tárgyában indított
helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket
hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Város Önkormányzat
tulajdonát képező földterületein termelt növényállományok betakarítására, tisztításáraszárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” című tárgyban indított
beszerzési eljárásra az AGRODÉVA Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.)
ajánlattevőnek az őszi búza vonatkozásában az ajánlatkérés 1.-es, 2.-es és 3-as részeire
adott ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak
nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Város Önkormányzat
tulajdonát képező földterületein termelt növényállományok betakarítására, tisztításáraszárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” című tárgyban indított
beszerzési eljárásra Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) és Földesi
Ferenc (5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 115.) egyéni vállalkozó ajánlattevőknek az
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa Város
Önkormányzat tulajdonát képező földterületein termelt növényállományok betakarítására,
tisztítására-szárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” című tárgyban
indított beszerzési eljárás eredményeként az AGRODÉVA Kft. (5510 Dévaványa,
Széchenyi u. 4.) őszi búza vonatkozásában az ajánlatkérés 1.-es, 2.-es és 3-as részeire
adott, az alábbi táblázatban részletezett ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Munka megnevezése
1. Rész
Őszi búza aratása
(Ft/ha+Áfa)
Tisztító-szárító üzem telephelyre
szállítás (Ft/to/km+Áfa)
2. Rész
Őszi búza tisztítása+igény szerinti
szárítás (Ft/to/víz%+Áfa)

N0

Ajánlati ár
Áfa

Bo

15.000,- Ft

4.050,- Ft

19.050,- Ft

125,- Ft

34,- Ft

159,- Ft

3.050,- Ft
+ 1.280,- Ft/%

824,- Ft
+ 346,Ft/%

3.874,- Ft
+ 1.627,Ft/%

240,- Ft

65,- Ft

305,- Ft

3. Rész
Learatott gabona, illetve napraforgó
tárolása (Ft/to/hó+Áfa)

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa Város
Önkormányzat tulajdonát képező földterületein termelt növényállományok betakarítására,
tisztítására-szárítására és tárolására vonatkozó helyi beszerzési eljárása” című tárgyban
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indított beszerzési eljárást őszi búza esetében az ajánlatkérés 1.-es, 2.-es és 3-as részeire
eredményesnek, a napraforgó és a kukorica esetében az ajánlatkérés 1.-es, 2.-es és 3-as
részei vonatkozásában eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert az őszi búza vonatkozásában a vállalkozási
szerződés aláírásával, valamint a többi növény tekintetében az új eljárás lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015.06.25.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentés az
önkormányzat tulajdonát képező 897/5 hrsz-ú ingatlan (Autós büfé mögötti terület)
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás véleményezése.
A Képviselő-testület 2015. május 7. napján tartott ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Dévaványa, belterület 897/5 helyrajzi számú ingatlan bérbeadására
vonatkozó pályázati felhívás előkészítéséről.
Az önkormányzat vagyonrendelete szerint a bérbeadást nyilvános pályáztatás útján kell
meghirdetni. A Pályázati felhívást a műszaki iroda elkészítette, melyet megtárgyalás és
elfogadás végett a Képviselő-testület elé terjesztenek.
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:
164/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa
belterület 897/5 hrsz-ú ingatlant bérbeadásra hirdesse meg és értsen egyet a pályázati felhívás
megjelentetésével az alábbiak szerint:
RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan ellenérték
fejében történő hasznosítása egyfordulós pályázati úton.
Pályázat tárgya: a Dévaványa, belterület 897/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadása … céljából/ra.
Ajánlat benyújtásának határideje: 2015. június 16. 1100 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3.
számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton
Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az
eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
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Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodájában Feke László műszaki
irodavezetőtől illetve a 06/66/483-100 vagy a 06/30/619-0154 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3.
épület 3. számú irodájában 2015. június 03. 800 órától – 2015. június 16. 1100 óráig.
Az ellenérték fejében történő hasznosítani kívánt ingatlan adatai:
Ingatlan
hrsz-a

Terület nagysága
m2

Bérbeadandó
terület nagysága
m2

Művelési
ága

Induló bérbeadási
ár

897/5

3772 m2

2058 m2

beépítetlen
terület

1,- Ft/m2/hó+ÁFA

Részletes eljárásrend:
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
a) az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodája 2015. június 16.
1100 óra;
b) az eredményhirdetés helye és időpontja:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodája 2015. június 26. 900
óra
c) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legmagasabb bérleti díjat megajánló
pályázót hirdeti ki nyertesnek;
d) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az ajánlatkérő
nevében eljáró személyek lehetnek jelen;
e) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság javaslatára a
Képviselő-testület.
Alternatív ajánlattételre lehetőség: nincs
Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és
tények:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- pénzintézettől származó és 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelező
tartalommal:
• mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
• milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
• volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 24 hónapban sorban állás, és ha igen,
hány esetben, az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget,
- 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása (központi adó)
nincs
- nyilatkozat arról, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és a helyi adóiroda felé
semmiféle tartozása nincs.
Műszaki alkalmasság igazolása:
• ajánlattevő által végezni kívánt tevékenység bemutatása,
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•
•

a cég/vállalkozó cégszerűen hitelesített cégkivonatának és aláírási címpéldányának
csatolása,
tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása cégszerűen hitelesített
másolati példányban.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított
határidő után nyújtották be;
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen
eljárási rendben foglaltaknak;
d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához,
valamely feltételhez köti;
e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van,
továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.
Egyéb információk:
1. Az ingatlanon végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az ingatlan
rendeltetési módjának megváltoztatásával. Az ajánlattevőnek a bérlendő ingatlanon
folytatandó tevékenységének végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési
engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt
terheli, azonban a bérleti idő lejártakor köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
Bármilyen nemű építési munka megkezdése előtt a tulajdonos önkormányzat írásbeli
hozzájárulását be kell szerezni.
2. A bérlő köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról, amely a bérlő tevékenységével
függ össze, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatáról.
3. A bérleti szerződést ajánlatkérő 5 évre köti meg bérlővel.
4. A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést
bármelyik szerződő fél – 3 hónapos felmondási idő betartásával – bármikor, indoklás
nélkül jogosult felmondani.
5. A bérbeadó jogosult arra, hogy a 2015. évet követő évek havi bérleti díj összegét mindig
a tárgyévet megelőző év december 31-ig évenként a hivatalosan megállapított inflációs
rátának megfelelően módosítsa.
6. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell
aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok
eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy
cégszerűen hitelesített másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
becsatolása szükséges.)
7. Az ajánlatot sértetlen zárt, borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell beadni, az
ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó
határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "Dévaványa, belterület 897/5 hrsz-ú
ingatlan bérbeadása. Az ajánlattételi határidőig 2015. június 16. 1100 óráig tilos
kinyitni!"
8. Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat – beleértve
a határidőn túli beérkezését is – ajánlattevőt terheli.
9. Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:
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A melléklet: Ajánlati adatlap
B melléklet: Pénzintézettől származó nyilatkozat
C melléklet: Igazolás köztartozásokról
D melléklet: Műszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása)
E melléklet: Aláírási címpéldány (ok), amennyiben nem egyéni vállalkozó a
pályázó
F melléklet: Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolata
G melléklet:
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a bérbeadásra vonatkozó eljárás
lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 25.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Következő bejelentésre tér
rá. Elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílt lehetőség a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac),
és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
című pályázati felhívásra.
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összegét, valamint a
támogatás mértékét ismerteti a jelenlévőkkel.
A pályázat keretében a Dévaványa Eötvös u. 2. és a Könyves K. u. 13. szám alatti óvodákban
az alábbi beruházásokat kívánják elvégezni:
tálaló konyhák vízelllátási, csatornázási és szellőzési munkáit,
a napkollektoros használati melegvíz előállítását,
a fűtési rendszer hőleadó oldali korszerűsítését,
új héjazattal történő fedélszerkezet felújítást.
A projekt várható összköltsége 14.088.659,- Ft, melyhez a szükséges önerő 2.113.299,- Ft.
A pályázati alcél keretében az önkormányzat a Kossuth úti járda felújítását tervezi
megvalósítani, melynek összköltsége bruttó 20.246.454,- Ft, melyhez a szükséges önerő
mértéke 5.246.454,- Ft.
Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés című alcél keretében a
Dévaványa Szeghalmi u. 12. szám alatti általános iskola udvarán egy 12x20 m-es mini
sportpálya létesítését és a Vörösmarty u. 4-6. szám alatti általános iskola udvarán található
aszfaltos sportpálya felújítását tervezik megvalósítani. Ezen kívül a Vörösmarty úti általános
iskola tornaterem burkolatának felújítását és a Körösladányi úti tornaterem épület
fedélszerkezetének felújítását is tervezik megvalósítani. A fejlesztés és felújítás bruttó
összköltsége 18.910.519,- Ft, melyhez a szükséges önerő összege 4.727.630,- Ft.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 9.
A benyújtott pályázatokról 2015. augusztus 6-áig döntenek.
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, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac),
és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
című projekt felhívásra pályázatot nyújtsanak be a „Dévaványa óvoda fejlesztések” címmel,
Eötvös u. 2., és a Könyves K. u. 13. szám alatti óvoda fejlesztésére, amelyhez a szükséges
önerőt, azaz az 2.113.299,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési
céltartalék terhére biztosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
165/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt felhívásra pályázatot nyújtson be
„Dévaványa óvoda fejlesztések” címmel.
A pályázat keretében a Dévaványa Eötvös u. 2., és a Könyves K. u. 13. szám alatti
óvoda fejlesztése valósulna meg, mely a tálalókonyhák felújítására, napkollektoros
használati melegvíz előállítással fűtési rendszer hőleadó oldali korszerűsítésére,
valamint az épületek új héjazattal történő fedélszerkezet felújítására irányulna.
A beruházás összköltsége bruttó 14.088.659,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz az
2.113.299,- Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
fejlesztési céltartalék előirányzata terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 9.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – Szavazásra kéri a
bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad)
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
projekt felhívásra pályázatot nyújtsanak be a „Dévaványa Kossuth úti járda felújítása”
címmel, amelyhez a szükséges önerőt, azaz a 5.246.454,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
166/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt felhívásra pályázatot nyújtson be
„Dévaványa Kossuth úti járda felújítása” címmel. A pályázat keretében az 1767 hrszú Kossuth úti járda felújítása valósulna meg.
A beruházás összköltsége bruttó 20.246.454,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz a
5.246.454,- Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
fejlesztési céltartalék előirányzata terhére biztosítsa.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 9.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – ismételten szavazásra kéri
a bizottság tagjait.
Aki javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad)
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
projekt felhívásra pályázatot nyújtsanak be „Dévaványán sport infrastruktúra fejlesztése az
oktatási intézményeknél” címmel, amellyel a Dévaványa Szeghalmi u. 12. szám alatti
általános iskola udvarán egy 12x20 m-es mini sportpálya létesítése, a Vörösmarty u. 4-6.
szám alatti általános iskola udvarán található aszfaltos sportpálya felújítása, a Vörösmarty úti
általános iskola tornaterem sportburkolatának felújítása és a Körösladányi úti tornaterem
épület fedélszerkezetének felújítása valósulna meg, amelyhez a szükséges önerőt, azaz a
6.650.000,- Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében fejlesztési
céltartalék terhére biztosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
167/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt felhívásra pályázatot nyújtson be
„Dévaványán sport infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményeknél” címmel.
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A pályázat keretében a Dévaványa Szeghalmi u. 12. szám alatti általános iskola
udvarán egy 12x20 m-es mini sportpálya létesítése, a Vörösmarty u. 4-6. szám alatti
általános iskola udvarán található aszfaltos sportpálya felújítása, a Vörösmarty úti
általános iskola tornaterem sportburkolatának felújítása és a Körösladányi úti
tornaterem épület fedélszerkezetének felújítása valósulna meg.
A beruházás összköltsége bruttó 26.600.000,- Ft, melyhez a szükséges önerőt, azaz a
6.650.000,- Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a
fejlesztési céltartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Valánszki Róbert polgármester
2015. június 9.

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése írja elő a helyi önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatait
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
A települési önkormányzat a fenti foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben
meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy
az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételeket.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 377/2009.(IX.24.) Kt. határozatával
fogadta el Dévaványa Város Sportkoncepcióját.
A sportkoncepció felülvizsgálatát az országos, helyi társadalmi, gazdasági változások, illetve
a sportéletre gyakorolt hatások indokolják.
Elmondja, hogy szükségessé vált Dévaványa Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata.
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 Dévaványa Város Sportkoncepcióját kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
168/2015.(VI.2.) Dv. Kt. Gü. Biz. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az 1. melléklet szerinti
felülvizsgált Dévaványa Város Sportkoncepcióját.
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Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet: Dévaványa Város Sportkoncepciója
(A sportkoncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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 1450 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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