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DV/3931-3/2021. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 29-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: 
Nyuzó Marietta  képviselő 

 Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

Meghívottak: Czirják Edit a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatója 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta, Földi Imre és Kónya Dávid 

képviselő nem jelent meg. 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

2. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város 

kerékpárút hálózatának fejlesztése - Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” 

elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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4. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

5. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának, továbbá az 

Alapító Okiratának, Módosító Alapító Okiratának jóváhagyása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Bejelentések 

 
Zárt ülés: 

1. Szalmabála értékesítéséről döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási 

kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Telekhatár-rendezési kérelem a 895 és 896 hrsz-ú ingatlanok kapcsán. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

289/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 29-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

2. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város 

kerékpárút hálózatának fejlesztése - Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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3. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” 

elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 
4. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

5. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának, továbbá az 

Alapító Okiratának, Módosító Alapító Okiratának jóváhagyása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

1. Szalmabála értékesítéséről döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási 

kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Telekhatár-rendezési kérelem a 895 és 896 hrsz-ú ingatlanok kapcsán. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. A korábban hatályos rendeletet hatályon kívül helyezték a Kormányhivatal 

jelzésére. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére, amennyiben szóbeli kiegészítése van, azt tegye 

meg. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az előterjesztett anyag részletes, ezért azt 

kiegészíteni nem kívánja. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

A rendelet jóval kevesebb rendelkezést tartalmaz, mint a korábbi, a legtöbb szabálysértési ügy 

tekintetében már magasabb jogszabályt kell alkalmazni. A polgármester röviden ismerteti a 

rendelet tartalmát. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére.  
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Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – köszönti az 

ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az 

előterjesztést. 

A rendelet megalkotásával egyetértenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tagnak az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – köszönti a 

megjelenteket. 

Bizottságuk az anyagot megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól  

és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 

9/2021.(VII.30.) önkormányzati rendeletét 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely döntés a TOP 

PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának 

fejlesztése - Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy a legfrissebb információk szerint hamarosan elindulhatnak a 

TOP PLUSZ PROGRAMON belüli felhívások, melyek között várhatóan szerepelni fog a 

településfejlesztés, települési szolgáltatásokon belül „Kerékpárút” tématerület. 

Dévaványa Város Önkormányzata a programon belüli pályázati kérelme keretében támogatást 

kér Dévaványa belterület Körösladányi úton (39. hrsz - 41. hrsz., kb. 923m hosszúságú) a 

Körösladányi úti iskola épülete előtti kerékpárúttól a települést jelző tábláig. 

Annak érdekében, hogy a várható pályázatokon részt tudjanak venni, szükséges a megfelelő 

előkészületek megtétele. A tervezői tevékenység ellátásra helyi beszerzési eljárást indítottak, 

melynek ajánlattételi határideje 2021. július 16. 10.00 óra volt. A megadott határidőig  

3 vállalkozó nyújtotta be ajánlatát a következő tartalommal: 

 

 

 



5 

 

Megnevezés Korintosz Kft. 

(Bruttó Ft) 
Berpromer Kft. 

(Bruttó Ft) 
Körös-Road Kft. 

(Bruttó Ft) 

a) Nyomvonaltervek 

(vázlatterv) költségbecsléssel  
1.922.780,- Ft 1.873.250,- Ft 1.946.910,- Ft 

b) Engedélyeztetéshez 

szükséges építészeti 

dokumentációk, szükséges 

engedélyek beszerzése 

7.538.720,- Ft 7.493.000,- Ft 7.501.890,- Ft 

c) Kivitelezési terv és 

részletes költségvetési kiírás, 

közműszolgáltatókkal teljes 

körű egyeztetés 

9.575.800,- Ft 9.366.250,- Ft 9.448.800,- Ft 

Mindösszesen: 19.037.300,- Ft 18.732.500,- Ft 18.897.600,- Ft 

A felsorolt tevékenységek közül az Önkormányzat az a) pontban foglalt munka elvégzésére köt 

szerződést. A b) és c) pontok vonatkozásában azonban egyelőre „feltételes szerződést” kíván 

kötni, amely akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérőnek a projektre benyújtott támogatási kérelme 

pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló Támogató Okirat hatályba lép. 

A kerékpársáv a József Attila utca kereszteződéséig kerülne kiépítésre mindkét oldalon úgy, 

hogy a Körösladányi utca teljes aszfaltburkolata megújul és csatornabefedést is kell végezniük. 

Az eredeti tervek szerint a településjelző tábláig került volna kiépítésre, de az alapanyag árak 

nagymértékű emelkedése miatt ez nem megvalósítható a rendelkezésre álló összegből. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

A határozati javaslattal egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 18.732.500,- Ft 

összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

290/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – 

Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 

kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – 

Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során a Korintosz Kft. (5600 

Békéscsaba, Irányi utca 4-6 D.ép.II.em. 5/2.), a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.), és a Körös-Road Kft. (5600 Békéscsaba, 

Batthyány utca 4.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – 
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Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a BERPROMER 

Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) bruttó  

18.732.500,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – 

Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 
 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely döntés a TOP 

PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi beszerzésű 

eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy a legfrissebb információk szerint hamarosan elindulhatnak a 

TOP PLUSZ PROGRAMON belüli felhívások, melyek között várhatóan kiírásra fog kerülni 

egy felhívás zöld felületek fejlesztésére is. A korábbi felhívások alapján várható, hogy a 

tématerület elsődleges célja a városi jogállású települések zöld felületeinek megújítása, új zöld 

felületek kialakítása. 

Dévaványa Város Önkormányzata nevében pályázatot kíván benyújtani a felhívásra, melynek 

keretében lehetőségük lenne az egykori Önkormányzati Hivatalnak helyet adó ingatlan ez 

irányú felújítására. A tervek szerint a leromlott állapotú, gazdaságosan nem felújítható épületek 

elbontását követően a telek Móricz utca felöli végében kialakításra kerülne egy burkolt 

rendezvénytér, ahol a jövőben a városi szintű ünnepségek, koncertek megtarthatóak. A 

gazdaságosa felújítható épületek a területen megmaradnának, bennük kiadható irodák, üzletek 

jönnének létre. Ezen felül megtörténne a zöld felületek rehabilitációja a jó állapotú fák 

megóvásával, parkosítással, játszótér kialakítással.     

A beruházás kapcsán elmondja, hogy több multi céget is megkeresett az elmúlt évek során, ezek 

közül egyik sem tervez üzletet nyitni a városban, de ha mégis, azt csak a központban, főútvonal 

mellett. A polgármester szerint erre a legalkalmasabb terület a volt önkormányzati hivatal 

épületének helye volna, ezért oda egyelőre nem muszáj építményt tervezni, ha mégis létesülne 

egy nagyobb élelmiszerüzlet a jövőben, de várja e tekintetben a képviselők javaslatát. 

Az épület így megmaradna, amelyből a volt GAMESZ épület használható irodái bérbeadásra 

kerülnek a Hősök tere 3. sz. alatti bérlők, illetve az önkormányzat területén lévő lapos tetős 

épületet bérlők számára. 

Meghagyná továbbá a műhelyként használt épületet, a négyállásos garázst, illetve a Telekom 

által használt központ sem kerülhet elbontásra.  

Annak érdekében, hogy a várható pályázatokon részt tudjanak venni, szükséges a megfelelő 

előkészületeket megtétele. A tervezői tevékenység ellátásra helyi beszerzési eljárást indítottak, 

melynek ajánlattételi határideje 2021. július 16. 10.00 óra volt. A megadott határidőig a felkért 

3 vállalkozó benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal: 



7 

 

Megnevezés Novodomszki és 

Társa Bt. 

(5600 Békéscsaba, 

Telep utca 15/2.) 

Berpromer Kft. 

(5600 Békéscsaba, 

Penza Ltp. 

22.A.I.4.) 

Szász-Terv Kft. 

(5600 Békéscsaba, 

Kisfaludy 2/a.) 

a) Pályázati műszaki 

dokumentáció 
Bruttó  

3.937.000,- Ft 

Bruttó   

3.810.000,- Ft 

Bruttó   

3.175.000,- Ft 

b) Engedélyes 

dokumentáció és 

szükséges engedélyek 

beszerzése 

Bruttó   

5.334.000,- Ft 

Bruttó   

5.080.000,- Ft 

Bruttó   

4.445.000,- Ft 

c) Kivitelezési terek 

(akadálymentes 

tervfejezettel) és 

költségvetési kiírás  

Bruttó   

6.985.000, Ft 

Bruttó   

6.350.000,- Ft 

Bruttó   

5.715.000,- Ft 

Összesen Bruttó 

16.256.000,- Ft 

Bruttó  

15.240.000,- Ft 

Bruttó 

13.335.000,- Ft 

A felsorolt tevékenységek közül az Önkormányzat az a) pontra kíván szerződést kötni, a b) és 

c) pontok vonatkozásában feltételes szerződést köt, amely akkor lép hatályba, ha 

Ajánlatkérőnek a projektre benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesül, és az 

erről szóló Támogató Okirat hatályba lép. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

A határozati javaslattal egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a Szász-Terv Kft. bruttó 13.335.000,- összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

291/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során a Novodomszki és Társa Bt. (5600 Békéscsaba, Telep utca 

15/2.), BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. 

I. 4.) és a Szász-Terv Kft. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 2/a.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja.  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként Szász-Terv Kft. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 

2/a.) bruttó 13.335.000,- összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely döntés a TOP 

PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy a legfrissebb információk szerint hamarosan elindulhatnak a 

TOP PLUSZ PROGRAMON belüli felhívások, melyek között várhatóan kiírásra fog kerülni 

egy, a belterületi önkormányzati tulajdonú utak felújítását célzó felhívás is.  

Dévaványa Város Önkormányzata nevében pályázatot kíván benyújtani a felhívásra, melynek 

keretében lehetőségük lenne néhány, még szilárd burkolattal nem rendelkező út felújítására. A 

tervezői tevékenység ellátásra helyi beszerzési eljárást indítottak, melynek ajánlattételi 

határideje 2021. július 16. 10.00 óra volt. Több út tekintetében is kértek ajánlatot, így a 

Képviselő-testületnek lehetősége van választani, mely utak felújítását helyezzék előtérbe. 

Tervezési szinten tudják, hogy a település bruttó 250-300 millió forintra pályázhat, tehát a 

felsorolt utcákat priorizálni szükséges, illetve másik utcára is kérhetnek ajánlatot. 

Elmondja, a Kossuth utcára a Hunyadi utca kereszteződéséig nyertek támogatást, így addig 

mindenképp elkészül, illetve az úttest mindkét oldalán parkolók kerülnek kialakításra. A 

Kossuth utca további szakasza elkészülhet ennek a pályázatnak a keretén belül, amennyiben a 

testület úgy dönt. A Tövis-, Villa utcák tekintetében már létrejöttek az úttársulások, illetve nyert 

a csapadékvíz elvezető rendszerekre beadott pályázat, amely érinti ezeket az utcákat is, így azt 

mindenképp benne hagyná. 

Az Asztalos Sándor utca azért került felsorolásra, mert a település központjában van, a főútról 

nyílik, illetve a bölcsőde is megközelíthető ezen az utcán keresztül. A Szabadság utca leginkább 

a horgász tó miatt került a listára, itt az úttársulás is megalakult, néhány befizetés maradt csak 

el. A Szabadság utcát javasolja, hogy kössék össze a Béke utcával. 

A Vásárszél utcában már létrejött az úttársulás, de ott 7 ingatlan van az utcában, így mérlegelni 

szükséges, megéri-e azért megépíteni azért, hogy az ott közlekedő munkagépek tönkre tegyék. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek hozzászólása? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
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Kiss Károly alpolgármester – a bizottság ülésén is javasolta, hogy a Szántó-Kovács János utcát 

is vegyék számításba, amely megközelítőleg 300 méter és néhány ingatlantulajdonos 

kivételével mindenki befizette a rá eső összeget. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslatot. Amennyiben a lakosság hajlandó 

az úttársulás létrehozására, úgy felvehetik a listára. 

Elmondja, a várható támogatási összegbe az első 4 utca fog beleférni, ezért szükséges 

priorizálni azokat. 

A polgármester ismerteti az előterjesztésben felsorolt utcák hosszát és aszfaltozásuk becsült 

költségét. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

A következő utcák hangzottak el javaslatként: 

- Tövis-Villa utcák 

- Asztalos Sándor utca 

- Szántó-Kovács János utca 

- Szabadság utca 

- Thököly utca Szabadság-Béke utcák közötti szakasza 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Mivel olyan utca is elhangzott javaslatként, amely nem szerepel az eredeti felhívásban, ezért 

azt eredménytelennek kell nyilvánítaniuk. 

Az elmondottak alapján a javaslat tehát, hogy a következő utcák aszfaltozását valósítsák meg, 

amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül és az úttársulások is létrejönnek: 

- Tövis-Villa utcák 

- Asztalos Sándor utca 

- Szántó-Kovács János utca 

- Szabadság utca 

- Thököly utca Szabadság-Béke utcák közötti szakasza 

A lakossági hozzájárulás eddig 85.000,- Ft/ingatlan volt, amely nagyon alacsony a mostani 

árakhoz képest, ezen változtatni szükséges a jövőben. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított helyi beszerzési 

eljárás nyilvánítsák eredménytelennek és indítsanak új eljárást a felsorolt utcák vonatkozásában 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

292/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárást a megvalósítási helyszínek változására tekintettel eredménytelennek 

nyilvánítja. A Képviselő-testület a tárgyban új eljárás kiírásáról dönt, amelyben az alábbi 

megvalósítási helyszínek terveinek elkészítésére kér ajánlatot: 

 Asztalos Sándor utca 

 Villa-Tövis utca 

 Szabadság utca 
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 Thököly Imre (Béke és Szabadság utca között) 

 Szántó- Kovács János utca 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az új eljárás lebonyolításával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely döntés a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy a legfrissebb információk szerint hamarosan elindulhatnak a 

TOP PLUSZ PROGRAMON belüli felhívások, melyek között várhatóan kiírásra fog kerülni 

egy felhívás ipari területek fejlesztésére. A korábbi felhívások alapján várható, hogy a 

tématerület elsődleges célja a helyi és a régió termelői részére lekerített, fedett, őrizhető 

raktárhelyiség létrehozásai valósuljanak meg. 

Dévaványa Város Önkormányzata nevében pályázatot kíván benyújtani a felhívásra, melynek 

keretében lehetőségük lenne egy újabb ipari csarnok megépítésére. A tervek szerint a már 

meglévő 5510 Dévaványa, külterület 01364/13 hrsz. melletti telken kerülne kialakításra. Egy 

komplex ipari terület létrehozása segítheti Dévaványát a gazdaságélénkítésében, hiszen más 

szomszédos településeken lévő vállalkozások is lehetőséget kaphatnának az infrastruktúra 

igénybevételére, ezáltal új munkalehetőségek megteremtése is lehetővé válhat.  

Annak érdekében, hogy a várható pályázatokon részt tudjanak venni, szükségesek a megfelelő 

előkészületeket megtétele. A tervezői tevékenység ellátásra helyi beszerzési eljárást indítottak, 

melynek ajánlattételi határideje 2021. július 27. 10.00 óra volt. A megadott határidőig a felkért 

4 vállalkozó benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal: 

 

Megnevezés MLR Studio 

Kft. ( 5600 

Békéscsaba, 

Andrássy út 32. 

III./25.) 

PLAN AND 

BUILD Kft. 

(5540 Szarvas, 

Bethlen Gábor 

utca 2. A.lház. 

3.em. 7.  

Korintosz Kft. 

(5600 

Békéscsaba, 

Irányi u.4-6. 

D.ép. II.em 

5/2.) 

Agricola 

Dévaványa 

Kft. 

(5510 

Dévaványa, 

Külterület 

(01364/13.) 

a) Pályázati 

műszaki 

dokumentáció 

Bruttó   

2.753.932,- Ft 

Bruttó  

2.571.750,- Ft  

Bruttó  

2.667.000,- Ft 

Bruttó 
2.527.300,- Ft 

b) Engedélyes 

dokumentáció és 

szükséges 

engedélyek 

beszerzése 

 

Bruttó   

5.419.027,- Ft 

 

Bruttó   

5.143.500,- Ft 

 

 

Bruttó   

5.207.000,- Ft 

 

 

Bruttó 
5.067.300,- Ft 
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c) Kivitelezési 

terek 

(akadálymentes 

tervfejezettel) és 

költségvetési kiírás  

Bruttó   

9.594.342,- Ft 

 

Bruttó   

9.429.750,- Ft 

Bruttó   

9.525.000,- Ft 

Bruttó  
9.385.300,- Ft 

Összesen 

Bruttó 

17.767.301,- Ft 

Bruttó  

17.145.000,- 

Ft 

 

Bruttó 

17.399.000,- Ft 

 

Bruttó 
16.979.990,- Ft 

 

A felsorolt tevékenységek közül az Önkormányzat az a) pontra kíván szerződést kötni, a b) és 

c) pontok vonatkozásában feltételes szerződést köt, amely akkor lép hatályba, ha 

Ajánlatkérőnek a projektre benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesül, és az 

erről szóló Támogató Okirat hatályba lép. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy az „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként az Agricola Dévaványán Kft. bruttó 16.979.900,- Ft összegű 

ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

293/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás során a MLR Studio Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy 

út 32. III./25.), PLAN AND BUILD Kft. (5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 2. A.lház. 

3. em. 7.), Korintosz Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. D. ép. II.em. 5/2.) és az 

Agricola Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként Agricola Dévaványán Kft. (5510 

Dévaványa, Külterület 01364/13.) bruttó 16.979.900,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán ” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 

és Szakmai Program, továbbá az Alapító Okirat, Módosító Alapító Okirat jóváhagyása. 

A polgármester elmondja, hogy a Margaréta Intézmény Igazgatója az intézmény működését 

meghatározó dokumentumok módosításának elfogadását kéri a Képviselő-testülettől, melyhez 

benyújtotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Szakmai Programját. 

Az alapdokumentumok felülvizsgálatának, módosításának szükségességét teljesség felsorolása 

nélkül a fenntartó székhelycímének módosítása, a hatályos működési engedélyhez való 

módosítás és egyéb szerkesztésből eredő változások indokolják.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 

fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 

valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – köszönti a 

megjelenteket. 

Bizottságuk az anyagot megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

 

 



13 

 

Aki elfogadja a Margaréta Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

294/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 

és azt 2021. augusztus 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 1. 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tagnak az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő –bizottságuk az 

anyagot megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Margaréta Intézmény Házirendjét kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

295/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét és azt 2021. augusztus 1. 

napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  2021. augusztus 1. 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő –bizottságuk az 

anyagot megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Margaréta Intézmény Szakmai Programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

296/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programját és azt 2021. 

augusztus 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  2021. augusztus 1. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő –bizottságuk a 

határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki elfogadja a Margaréta Intézmény Alapító Okiratának módosítását kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

297/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A 

§-a alapján elkészített módosító, - és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az 

előterjesztés 1., 2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar 

Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében. 

 

Határidő:  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja  

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Melléklet: Módosító okirat, Alapító okirat módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva 

 
 

1. melléklet 

Okirat száma: DV/________/2021.  

Módosító okirat 

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. december 15. napján kiadott 
DV/4960-2/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – ___/2021. (VII.29.) Dv. Kt. határozatra figyelemmel 
– a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 3. alcím 3.1. pont 3.1.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

2. Az alapító okirat 3. alcím 3.2. pont 3.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

3. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése 
értelmében közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre (legfeljebb öt évre) 
szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Ifjúsági– Kulturális és Sport Bizottságának feladata. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. Az 
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 
Polgármestere gyakorolja. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Dévaványa, időbélyegző szerint 

P.H. 

Valánszki Róbert 
 polgármester 
 
 
 
 

2. melléklet 
Okirat száma: DV/_________/2021. 
 
 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Margaréta 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
1.1.2. rövidített neve: Margaréta Intézmény 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. 
1.2.2. telephelye(i): 

 
 



17 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös utca 44. 

2 Idősek Klubja 5515 Ecsegfalva, Ady utca 5. 
3 Szociális étkeztetés 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. január 1. 

  
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. §, 
62.-64. §, 65/C. §, 65/F. §, 67.-68. § és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 6.-7. §-
ban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást 
nyújtó intézmény, mely a szociális alapszolgáltatások közül: szociális étkeztetést, 
házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgálatot, idősek nappali ellátását, 
támogató szolgáltatást, ápolást-, gondozást nyújtó intézményi ellátások közül 



18 

 

idősek otthonát működtet. Megállapodás alapján ellátja Ecsegfalva település 
vonatkozásában: házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali 
ellátása, szociális étkeztetés.  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 

részére 
6 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
7 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
8 102031 Idősek nappali ellátása 
9 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 107051 Szociális étkeztetés 
11 107052 Házi segítségnyújtás 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

 
 

alaptevékenység illetékesség, működési terület 

1 
szociális étkeztetés Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

2 
házi segítségnyújtás Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

3 
család és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 
területe 

4 
támogató szolgáltatás Gyomaendrődi és Szeghalmi járás közigazgatási 

területe 

5 
idősek nappali ellátása Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

6 

ápolást-, gondozást 
nyújtó intézményi 
ellátások közül idősek 
otthona 

Magyarország közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében közalkalmazotti 
jogviszonyban, határozott időre (legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Ifjúsági– Kulturális és Sport Bizottságának feladata. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 
Polgármestere gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

4 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

 
 
 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

Kiosztásra került a strandfürdő idei szezonjának eddigi látogató létszáma, tájékoztatás céljából. 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – a strand weboldalán még szerepel a képek között a csúszda is, 

amely így téves információt ad az érdeklődők számára. A másik probléma, hogy nincsenek 

kihelyezve a napozóágyak, amelyeket hiányolnak a strandolók. Jelzés érkezett továbbá arról, 

hogy zárás előtt fél órával a strandolók már nem tartózkodhatnak a medencében. Ennek kapcsán 

kérése, hogy erről tegyenek ki tájékoztatást a látogatók számára. 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – többször is tapasztalta már, hogy az úszómesterek  

15-20 percre is őrizetlenül hagyják a medencéket. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jelzéseket, továbbítani fogja a strandfürdő 

szakmai koordinátora felé. 

Mile Lajos alpolgármester – a temetőben nem rendszeres a fűnyírás, így 40-50 cm magas egyes 

területeken. 

Kiss Károly alpolgármester – a ravatalozó épületét kéri, hogy körültekintőbben takarítsák, 

rengeteg a pókháló. 

Valánszki Róbert polgármester – jelezni fogja a temető üzemeltetője felé a problémákat. 

A tavalyi évben először megrendezésre kerülő Füst és Tűz elnevezésű rendezvény idén 

szeptember 11-én kerül megtartásra. Ennek kapcsán elmondja, az idei augusztus 20-ai ünnepi 

tűzijáték helyett felmerült annak az ötlete, hogy a szeptemberi rendezvényen legyen helyette 

úgynevezett fényfestés a városháza előtt, illetve magán az épületen. 

Kérése a képviselők felé, tegyék meg javaslatukat, hogy augusztus 20-án legyen tűzijáték, vagy 

próbálják ki a fényfestést a szeptemberi rendezvényen. 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – a tűzijáték azért is kérdéses, mert Budapest idén az 

eddigi legnagyobb programra készül, így nem biztos, hogy találnak megfelelő pirotechnikai 

szakembert. 

Röviden ismerteti a fényfestés elemeit. 

Kiss Károly alpolgármester – véleménye, hogy a település lakossága várja az augusztus 20-ai 

tűzijátékot, amely hagyomány a városban, így javasolja, hogy ne maradjon el idén sem. 

Mile Lajos alpolgármester – egyetért Kiss Károly alpolgármester úrral. 

Valánszki Róbert polgármester – az elhangzottak alapján tehát megtartásra kerül a tűzijáték. 

A jövő évi városnapok kapcsán elmondja, érdemes már most elindítani a szervezést. Ebben az 

évben az időjárás miatt a Road koncertje elmaradt, ők 2022-ben megtartják a koncertjüket, de 

az útiköltségüket, illetve a színpadi technikusok költségét idén is ki kellett fizetniük. Javasolja, 

hogy jövőre is 2 napos legyen a rendezvény. 
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A pályázatok kapcsán elmondja, a Körösladányi utcai iskola felújítását július végéig kellett 

volna befejezniük, ez várhatóan augusztusban fog megvalósulni. Amint azzal elkészült a brigád, 

úgy áttérnek az orvosi rendelő befejezésére, amelyet ez év végéig kell befejezniük, másképp a 

támogatást vissza kell utalniuk.  

A csapadékvíz elvezető rendszer bekötésre került az Eötvös-Szeghalmi utcák 

kereszteződésébe4n, így várhatóan nagy esőzés során sem merülhet fel probléma. A 

Homokbánya utcai csapadékvíz elvezető rendszer beruházása folyamatban van, jelenleg a 

területen lévő cserjék eltakarítása zajlik.  

 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő elhagyja a tárgyalótermet, így a jelenlévő képviselők 

száma: 5 fő 

 

Az ügyelet kapcsán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a közbeszerzési felhívás, meg 

fog tudni jelenni. Változtak a vonatkozó jogszabályok, így hivatalosan is elismertté tehető az 

elsősegélynyújtó hely, így Dévaványán ez marad, így jelenik meg a felhívásban is. Az ügyeleti 

ellátás 15 órától reggel 7 óráig üzemel majd, a háziorvosok rendelési idejéhez igazodva.  

A bringapark elkészült, de nem vették át, az aszfalt teljes felső rétege pereg, amelyet a 

kivitelezőnek javítania kell.  

A futókör használható, a mosdó használata megoldott a pálya nyitva tartási idejében, amely 

jelenleg 8-18 óra. Futók tekintetében ez nem a legalkalmasabb nyitva tartás, hiszen a lakosok 

dolgoznak ebben az időintervallumban, de a Sportegyesület nem tudja megoldani a nyitást és a 

zárást korábbi, illetve későbbi időpontban. A polgármester felajánlotta az egyesület elnökének, 

hogy a strand éjjeli őre nyitja és zárja a pályát, de ügyeletet nem tud biztosítani. 

 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő visszaérkezik a tárgyalóterembe, így a jelenlévő 

képviselők száma: 6 fő 

 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – telefonon egyeztetett a pirotechnikai céggel,  

augusztus 19-én megtartható a tűzijáték Dévaványán. 5 perc 600.000,- Ft-ba kerül, míg 6 perc 

költsége 710.000,- Ft, legkésőbb holnap el kell indítani az engedélyeztetéseket. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást, kéri a képviselők javaslatát a 

tűzijáték időtartamának tekintetében. 

Az elhangzott javaslatok alapján a képviselő testület egyhangúlag a 6 perc időtartamú tűzijáték 

mellett döntött. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – küldött tájékoztatást tervezett könyve kapcsán, amely 

Dévaványa újratelepítésének 321. évfordulója alkalmából kerülne megírásra. Keresi ehhez a 

szakmai segítőket, az előszó megírására felkéri a Polgármester Urat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a felkérést, nem látja akadályát az évforduló 

megünneplésének. Javasolja, hogy az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság foglalkozzon 

részletesen ezen témával és tegyenek javaslatot a testület felé. 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
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meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, mivel 

a tárgyalandó anyagok vagyonnal, pályázattal kapcsolatosak. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

298/2021.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedjenek 

a helyiséget elhagyni.  

A zárt ülés anyaga a DV/3930-2/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 16 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 


