
1 

 

DV/674-4/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

 Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Földi Imre   képviselő 

 

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető,  

Feke László műszaki irodavezető, Somogyi Erzsébet a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály 

Könyvtár intézményegység vezetője, Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója, Rózsa 

Andrea a fürdő szakmai koordinátora, Tóth Erika a GYSZC Dévaványa igazgatója, valamint 

Kürti Ignácné a Vox Humana Kórus Egyesület elnöke.  

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a vendégként meghívottakat, valamint a tévé 

képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Földi Imre képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  dr. Rus János a Kft. ügyvezetője 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi fejlesztési elképzeléseiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi kintlévőségeinek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

4. A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

5. Döntés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 



2 

 

 

6. Döntés használt billenőplatós kisteher gépkocsi vásárlásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

7. A Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi utak önkormányzati tulajdonba és 

kezelésbe vételéről döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

9. Döntés a 2022. évi szúnyoggyérítés beszerzési eljárásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntés a TOP PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című projekt 

benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Döntés a TOP PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című 

projekt benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Irodabútor beszerzésre érkezett ajánlatról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Döntés a „Közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

14. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2022. évi 

szabadságának ütemezése. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

15. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

17. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal köztemetéssel kapcsolatban benyújtott fellebbezési ügyben. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester a napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. 

A Békés-Medical Kft. beszámolója után a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár és 

Művelődési Ház intézményegységének beszámolóját, ezt követően pedig az önkormányzat 

2022. évi közbeszerzési tervét kívánja megtárgyalni. 
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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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

27/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  dr. Rus János a Kft. ügyvezetője 

 

2. A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi fejlesztési elképzeléseiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi kintlévőségeinek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

6. Döntés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

7. Döntés használt billenőplatós kisteher gépkocsi vásárlásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

8. A Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi utak önkormányzati tulajdonba és 

kezelésbe vételéről döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

10. Döntés a 2022. évi szúnyoggyérítés beszerzési eljárásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Döntés a TOP PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című projekt 

benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Döntés a TOP PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című 

projekt benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
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13. Irodabútor beszerzésre érkezett ajánlatról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

14. Döntés a „Közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

15. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2022. évi 

szabadságának ütemezése. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

16. „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

17. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés köztemetéssel kapcsolatban benyújtott fellebbezési ügyben. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem tesz. 

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. január 31-én Gyomaendrődön megbeszélésen vett részt az idei évi 

szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, amelyről a napirend kapcsán kíván bővebb 

tájékoztatást adni.  

- 2022. február 2-án a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával kapcsolatban történt 

egyeztetés. 

- Ezt követően február 3-án aláírásra került az Alföldvíz Zrt.-nél lévő önkormányzati 

tulajdon átadásáról szóló szerződés. A Magyar Vakond Kft. benyújtotta az első 

részszámláját, illetve az ÁFA megfizetésére kérte az önkormányzatot, amely közel 

30 millió forint.  

Jelenleg a projekt résztvevőjének megjelölésére várnak. Korábban az 

önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda együttműködési 

megállapodást kötött, de az átadást követően az önkormányzat úgy gondolja, 

okafogyottá vált a rajta keresztül történő számlázás. 

Ugyanezen a napon Orosházán DAREH ülésen vett részt, amelyen a fő napirendi 

pont a költségvetés elfogadása volt. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban 

folyamatosan fejleszteni szeretnék mind a gépjárműparkot, mind pedig a 

telephelyet.  

- 2022. február 9-én a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 

Tímárné Buza Ilona osztályvezetővel egyeztetett. Korábban már tájékoztatást 

adtak arról, hogy a közfoglalkoztatási rendszer átalakulása miatt a jelenleg 

foglalkozatott 120 főről 80 főre kellett csökkenteni a létszámot, amelyet további 

6 fővel csökkentettek, így jelenleg 74 fő dolgozik közfoglalkoztatásban. Azon 

személyeket, akiknek február 28-ával megszűnik a szerződése, reményei szerint 

a foglalkoztató intézmények - szociális, nevelési, közoktatási – átveszik.  

- 2022. február 10-én Békéscsabán dr. Kolarovszki Márk és dr. Styaszni Andrea 

ügyvédekkel egyeztetett a korábban leégett csarnokkal kapcsolatban. Elkészült 
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azon tájékoztató felszólító levél, amely majd a Liker Motors Kft. ügyvezetőjének 

kerül kiküldésre.  

- 2022. február 16-án Szegeden volt a MÁV Zrt. Területi Igazgatóságánál, ahol a 

Mezőtúri úti sorompó megújításával kapcsolatban egyeztettek. Elmondja, hogy 

folyamatosan visszatérő probléma, hogy 15-20 percig is zárva van az említett 

sorompó, amíg a vonat megérkezi, megfordul és elhagyja az állomást. Megkérte 

Mondy Miklós igazgatót, hogy lehetőség szerint félsorompóra vagy jelzőlámpás 

félsorompóra cseréljék az említett átjárót. Elmondták, hogy a pénzügyi keretük 

miatt a felújításra 2025-ig nincs lehetőség, kivételt képez ez alól, ha 

maradványösszeg keletkezik, így akár 2023-ra megvalósulhat a fejlesztés, emiatt 

a Békés Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezték a hatósági ellenőrzés 

eljárás megindítását.  

- 2022. február 18-án az Ekuna Kft. tulajdonosi körével egyeztetett. A víz és a 

szennyvízbekötés tervezése, valamint az út tervezése is folyamatban van. Az 

Edunor Kft. után van egy 8,5 m2 földterület, amellyel kapcsolatban nem sikerült 

megegyezni, az ingatlan értékbecslést nem fogadták el. A későbbiekben 

szükséges eldönteni, hogy végrehajtási vagy kisajátítási eljárást indítanak erre 

vonatkozóan. 

- 2022. február 28-ától a védőnői szolgálat visszaköltözik a Dévaványa Széchenyi 

utca 9. szám alá, a háziorvosi ellátás az eszközök beszerzése miatt csak később 

fog költözni.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő 

határozattal: 

 

Határozat: 

28/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2021.(XI.25.); 

5/2022.(I.27.); 8/2022.(I.27.); 9/2022.(I.27.); 10/2022.(I.27.); 11/2022.(I.27.); 

17/2022.(I.27.); Dv. Kt. határozatok és a 409/2021.(XII.9.); Dv. Kt. zárt ülésen hozott 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Békés 

Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

munkatervébe napirendre tűzte a Békés Medical Egészségügyi Kft. beszámoló megvitatását az 

orvosi ügyeleti ellátásról. 
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Dr. Rus János a Kft. ügyvezető igazgatója a beszámolót elkészítette, és megküldte az 

önkormányzat részére. A tájékoztatóban szereplő adatok alapján 2021. évben Dévaványa 

településen 64 fő betegforgalom volt – amelynek kétharmada a beszámoló szerint nem volt 

ügyeleti ellátási eset - annak következtében, hogy nem volt az ügyeleti központnak 

kirendeltsége, elsősegélynyújtó helye. Ennek a lehetőségét ismételten sikerült megteremteni a 

városban, a Széchenyi utca 6. szám alatt. A korábbiaktól eltérően az ügyeleti ellátásban 

résztvevő személy nem rendelkezik gépjárművel, így a betegeknek szükséges felkeresni az 

ügyeletet. Jelentősen megnőtt az ügyeleti ellátás díja, a közel 1 millió forintos NEAK 

finanszírozáson felül, 916 eFt feletti összeget fizet az önkormányzat havonta, hogy az ellátás 

kellő színvonalon biztosított legyen. Elmondja, hogy az ellátás a szerződés alapján 2022. év 

végéig biztosított, erre vonatkozóan már több közbeszerzési eljárást is lefolytattak az elmúlt 

évben - eredménytelenül.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági elnök részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

a beszámolót megtárgyalták, észrevétel nem hangzott el. A bizottság az orvosi ügyeleti 

ellátásról szóló anyagot egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági ülésen elhangzottak ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a beszámolóhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó 

beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

29/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolóját – a Gyomaendrőd-Dévaványa 

Központi orvosi ügyelet munkájáról – jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselő-testület az ügyvezetőnek és a Kft. dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolója a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a DÁMK és 

Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének beszámolója a 

könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervébe napirendre 

tűzte a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár beszámolójának megtárgyalását a 

könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Somogyi Erzsébet az intézményegység vezetője a 2021. évre vonatkozó írásos beszámolót, 

valamint a 2022. évi munkatervet elkészítette, amelyet megküldött az önkormányzat részére. 

Az anyag részletesen bemutatja a könyvtárban folyó szakmai munkát, a személyi és tárgyi 

feltételeket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a decemberi két ünnep közötti zárva tartással 
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kapcsolatban volt észrevétel. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a 2021-es évhez hasonlóan 

december 27-30. közötti időszakban az önkormányzat nyitva tartásához igazodva, a délelőtt 

folyamán legyen nyitva a könyvtár. A COVID-19 miatti veszélyhelyzet következtében több 

mint 100 napot nem lehetett nyitva a könyvtár a járványügyi szabályok miatt, amely az ott folyó 

munkát nagyban megnehezítette. Az idei évben megújulva és sok programmal várják az 

olvasókat. 

Megadja a szót Somogyi Erzsébet részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az anyagot, azt 

tegye meg.  

Somogyi Erzsébet a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője 

– nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a 2021. évre vonatkozó beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár 2021-es évről szóló 

beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

30/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK és Bölcsőde Ladányi 

Mihály Könyvtár 2021-es évről szóló beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: -  

 

(A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár 2021-es évről szóló beszámolója a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár 2022. évi munkatervét egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár 2022. évi munkatervét kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

31/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK és Bölcsőde Ladányi 

Mihály Könyvtár 2022. évi munkatervét jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

Határidő: -  

 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a közbeszerzési terv elkészítésének kötelezettségét a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése és Dévaványa Város Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja írja elő. A jogszabály alapján Dévaványa 

Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, de legkésőbb március 

31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig kell megőriznie. 

A közbeszerzési terv nyilvános. A törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő a 

helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv. 

A közbeszerzési terv a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig irányadó közbeszerzési 

értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra. 

A Kbt. 15. § (2)-(3) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai 

Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az egyes beszerzési 

tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat pedig minden évben a költségvetési 

törvény rögzíti.  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74.§ (1) 

bekezdés alapján a nemzeti közbeszerzési értékhatár (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó értékhatár) 2022. január 1-től 2022. december 31-ig az alábbi:  

 Árubeszerzés esetén: 15.000.000,- Ft, 

 Szolgáltatás esetén:  15.000.000,- Ft, 

 Építési beruházás esetén:  50.000.000,- Ft. 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöki Tájékoztatójában meghatározott uniós közbeszerzési 

értékhatárok a Klasszikus ajánlattevőkre vonatkozóan (közszolgáltatói szerződésekre nem 

vonatkozó értékhatárok): 

 Árubeszerzés esetén: 75.245.700,- Ft, 

 Szolgáltatás esetén  75.245.700,- Ft, 

 Építési beruházás esetén  1.883.592.360,- Ft, 

 Tervpályázati eljárás esetén: 75.245.700,- Ft. 

A 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás lefolytatására is 

van lehetőség. 

Az elhangzottakra hivatkozva készítették el Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi 

közbeszerzési tervét, amely nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó, valamint Uniós 

értékhatárt elérő illetve meghaladó értékű közbeszerzést is tartalmaz.  
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A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásren

d 

Tervezett 

eljárásfajt

a 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzésse

l 

összefüggésbe

n előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítá

s tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítéséne

k várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Vízvédelmi 

fejlesztések 
nemzeti 

Kbt. 112. 

§. (1) 

2022. II. 

negyedév 

2023. I. 

negyedév 
nem 

Útfejlesztés 
nemzeti 

Kbt. 112. 

§. (1) 

2022. II. 

negyedév 

2023. III. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

Szúnyoggyéríté

si szolgáltatások 

a Körös-völgyi 

Konzorcium 

tagtelepülései 

részére – 2021. 

uniós 
Kbt. 15. § 

(1) a) 

2022. I. 

negyedév 

2022. II. 

negyedév 
nem 

A jelen előterjesztésben javasolt közbeszerzési terv az ismert adatok alapján készült el. A 

közbeszerzési terv elfogadása nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottsági 

ülésen elhangzottakat. 

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

ülésen résztvevőket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervet megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 

határozatban szereplő adattartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

32/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Árpád u. 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 



10 

 

3. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: 1 db 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 2 db. 

5. A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket- az alábbi táblázatba foglalva a 

következők: 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzés

sel 

összefüggésb

en előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére

? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

      

Építés  

Vízvédelmi 

fejlesztések 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1) 

2022. II. 

negyedév 

2023. I. 

negyedév 
nem 

Útfejlesztés 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1) 

2022. II. 

negyedév 

2023. III. 

negyedév 
nem 

      

Szolgáltatás  

Szúnyoggyérítési 

szolgáltatások a 

Körös-völgyi 

Konzorcium 

tagtelepülései 

részére – 2021. 

uniós 
Kbt. 15. § 

(1) a) 

2022. I. 

negyedév 

2022. II. 

negyedév 
nem 

- - - - - - 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:  

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: 2022. március 31. 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely tájékoztató az 

önkormányzat 2022. évi fejlesztési elképzeléseiről.  

Elmondja, hogy az idei évben is tájékoztatást adott a műszaki iroda a folyamatban lévő, 

valamint a korábban elnyert pályázatokról, illetve azokról is, amelyeket a jövőben kívánnak 
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megpályázni és megvalósítani. A polgármester az anyagból kiemeli a csapadékvíz fejlesztést, 

a sportcsarnok beruházást, a szennyvíztisztító telep fejlesztést, az üzemcsarnok, valamint a 

kerékpárút építését és az óvodák energetikai fejlesztését. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottsági 

ülésen elhangzottakat. 

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

2022. évi fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával, miszerint a 2022. évi fejlesztési elképzelésekről szóló 

tájékoztatót fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

33/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 

fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az 

önkormányzat 2021. évi kintlévőségeinek behajtásáról szóló tájékoztató megvitatása.  

Elmondja, hogy az előterjesztés a Gazdálkodási Iroda által nyilvántartott hátralékos 

kintlévőségek behajtási cselekményeiről nyújt tájékoztatást 2021. január 1-től 2021. december 

31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.  

Az írásos anyagban szereplő táblázat részletezi 2020.12.31. és 2021.12.31. közötti időszakban 

az összes kintlévőséget, ezen belül a hátralékos tartozások alakulását, valamint az elmúlt évben 

behajtott tartozások összegeit. 

2021.01.01-én az összes kintlévőség 42.782.891,-Ft, melyből hátralékos tartozás  

30.410.511,-Ft volt. 2021.12.31-én az összes kintlévőség 44.732.468,-Ft, melyből hátralékos 

tartozás 28.438.822,-Ft. Az elmúlt évben az összes kintlévőség 1.949.577,-Ft-tal nőtt, míg a 

hátralékos tartozás 1.971.689,-Ft-tal csökkent. A legnagyobb tételek belvizes kölcsönök, 

amelyek 18 millió forintnál nagyobb összeget tesznek ki. Közel 5 millió forint kintlévőség áll 

fent vissza nem térült otthonteremtési támogatásból, közel 4 millió forint szennyvíz öblözetek 

érdekeltségi hozzájárulásaiból, valamint kb. 3,5 millió forint összegben keletkezett szociális 

kölcsön.   

A tartozások behajtása érdekében az év folyamán a fizetési felszólítások folyamatosan 

kiküldésre kerültek. A befizetések felülvizsgálata az idei évben is folyamatosan történik, 

valamint a fizetési felszólítások is kiküldésre kerülnek. A hátralékos tartozások behajtása 

érdekében egyéb intézkedéseket tesznek a gazdálkodási iroda kollégái. Az elmúlt 2 év nem 

segítette a kintlévőségek megtérülését, ugyanis cégek és magányszemélyek is kerültek 

hátrányos helyzetbe a veszélyhelyzet következtében. 
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Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen résztvevőket. A 

kintlévőségek növekedését befolyásolta, hogy 2021-ben önkormányzati ingatlanok kerültek 

értékesítésre és ezek közül, amelyek részletfizetésre kerültek megvásárlásra, azok költségei 

még nem folytak be, mindez látszik az előterjesztésben szereplő táblázatban. A részletfizetések 

folyamatosan érkeznek, így ez a kintlévőség csak átmeneti.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag a tájékoztató 

elfogadását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

34/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi kintlévőségek behajtása 

érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

     Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  -  

 

(A 2021. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely 

döntés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról. 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte 

ki az országgyűlési képviselők általános választását.   

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen résztvevőket. Elmondja, hogy a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló 

bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az 

országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 

napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 

indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani, akiket 

előzetesen nyilatkoztatnak, hogy vállalják-e a feladatot. Sajnos az idei évben ismételten kevés 

tag vállalta ezt a feladatot, ezért plusz személyek is bevonásra kerültek. Az előterjesztés 

mellékletében felsorolt személyek az elfogadást követően lesznek szavazó körökhöz 

hozzárendelve.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – ellenzéki oldalról volt, aki jelentkezett tagnak? 
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Czene Boglárka jegyző – a szavazatszámláló bizottságoknak az összetétele egyrészt áll állandó 

tagokból, jelen esetben azok a személyek, akik az előterjesztés mellékletében is szerepelnek, 

ők 5 éven keresztül töltik be ezt a funkciót, emellett a politikai szervezetek, mint minden évben 

állíthatnak delegált tagot, akiknek száma és személye jelenleg ismeretlen, ez majd az 

elkövetkezendő hetekben fog kiderülni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

előterjesztés mellékletében szereplő személyek kijelölésével egyetért és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

35/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva Dévaványa 

településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává a határozat 1. melléklete szerinti 

személyeket választja meg. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző  

Határidő:  2022. március 14. 

Melléklet:  SzSzB tagok 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amely döntés használt 

billenőplatós kisteher gépkocsi vásárlás tárgyában. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában lévő „KIA K 

2500-as” és „Volkswagen Transporter” kisteher gépjárművek az elhasználódás miatt az elmúlt 

évben elidegenítésre kerültek. A városüzemeltetési feladatok (útjavítás, zúzottkő, homok, 

homokos kavics, föld, egyéb nagyobb mennyiségű anyag szállítása, épületek bontási anyagának 

elhordása, stb.) indokolják ezen járművek helyett egy újabb, jó állapotú használt, elsősorban 

billenő platós kisteher gépjármű vásárlását. 

Az előzetes keresési szempontok (megerősített alvázkeret, teherbírás, gazdaságos üzemeltetés, 

évjárat, ár - 5-6 millió Ft között) alapján két típus került kiválasztásra, melyet a műszaki iroda 

a helyszínen szemrevételezett. 

Az előterjesztésben felsorolt gépjárművek mindegyike megkímélt állapotú, átvizsgálva, 

szervizelve kerülne átadásra. 

Megadja szót Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja részére, hogy 

ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

hogy a bizottsági ülésen a tagok közül 1 fő nemmel szavazott, 3 fő pedig támogatta, hogy az 

önkormányzat használt billenőplatós kisteher gépkocsit vásároljon. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy a benyújtott ajánlatok közül a MERCEDES-BENZ SPRINTER  

(5.990.000,-Ft + ÁFA) típusú billenő platós kisteher gépjármű kerüljön megvásárlásra kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

36/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott 

ajánlatok közül a MERCEDES-BENZ SPRINTER (5.990.000,-Ft + ÁFA) típusú billenő 

platós kisteher gépjármű kerüljön megvásárlásra. 

 

A beszerzés költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. március 16. 

 
 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Békés Megyei Állami Közútkezelő  

Kht.-vel közösen kb. két évtizeddel ezelőtt felújította és Széchenyi utcát azzal a feltétellel, hogy 

a felújítást követően az önkormányzat átveszi saját fenntartásba. Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete ennek okán a 2015. február 26-ai ülésén 47/2015.(II.26.) 

Dv. Kt. határozatával úgy döntött, hogy Dévaványa belterületén a Magyar Állam tulajdonában 

lévő Eötvös utca (2179, 2180, 2502, 2664, 2949 hrsz ; Hősök tere és EJT Kft. bejárata közötti 

útszakasz), a Széchenyi utca (3019 hrsz) ingatlanokat saját tulajdonba és kezelésbe szeretné 

venni és megbízta a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba és 

kezelésbe vételével kapcsolatos előkészítő folyamatokat kezdeményezze. A 2015-ös 

kezdeményezésüket ennek ellenére sajnos elutasították. 

Az elmúlt időszakban az utak sok helyen tönkrementek (megsüllyedt, az aszfaltszőnyeg felvált, 

kikátyúsodott). A Közútkezelő ezen útszakaszok felújítását úgy oldotta meg, hogy 

időközönként kátyuzást hajtott, illetve hajt végre. Az önkormányzat ezen útszakaszok 

felújítására azért nem tud pályázatot benyújtani, mivel nem saját tulajdonban és kezelésben 

vannak.  

A 2015-ös évben hozott döntés mintájára 2022. február 11-én ismételten megkeresték a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy tájékoztassák az önkormányzatot arról, hogy  

lehetséges-e a testületi döntésben jelzett utak ingyenes önkormányzati tulajdonba és kezelésbe 

kerülése. 

A tulajdonos képviseletében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága 2022. 

február 17. napján kapott tájékoztató levelében most hozzájárulását adja az önkormányzatnak 

ahhoz, hogy a jelzett ingatlanok önkormányzati tulajdonba és kezelésbe kerüljenek. 

Az előterjesztés mellékleteként becsatolt helyszínrajzokon jelölésre kerültek az országos 

közutak, a saját tulajdonban lévő önkormányzati utak, valamint azon útszakaszok is, melyeket 

jelen kérelem során kívánnak saját tulajdonba és kezelésbe venni. A 2015-ös kérelmet követően 

jutott a tudomásukra, hogy a vasútállomáshoz vezető 919/2 és 888/5 hrsz-ú ingatlanok is a 

Magyar Állam tulajdonában vannak, melynek átvétele szintén javasolt, így kérelmüket ezen 

ingatlanokkal kibővítve nyújtották be. 

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

hogy a bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra, hogy a jelenleg a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Dévaványa belterület Eötvös utca (2179, 2180, 2502, 2664, 2949 hrsz; Hősök 

tere és EJT Kft. bejárata közötti útszakasz), a Széchenyi utca (3019 hrsz), valamint a 

vasútállomáshoz vezető 919/2 és 888/5 hrsz-ú ingatlanokat saját tulajdonba és kezelésbe vegye 

az önkormányzat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja a bizottság javaslatát, miszerint a Dévaványa belterület Eötvös utca 2179, 2180, 

2502, 2664, 2949 hrsz; Hősök tere és EJT Kft. bejárata közötti útszakasz, továbbá a Széchenyi 

utca (3019 hrsz), valamint a vasútállomáshoz vezető 919/2 és 888/5 hrsz-ú ingatlanokat saját 

tulajdonba és kezelésbe kerüljenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

37/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg a Magyar 

Állam tulajdonában lévő Dévaványa belterület Eötvös utca (2179, 2180, 2502, 2664, 

2949 hrsz; Hősök tere és EJT Kft. bejárata közötti útszakasz), a Széchenyi utca (3019 

hrsz), valamint a vasútállomáshoz vezető 919/2 és 888/5 hrsz-ú ingatlanokat saját 

tulajdonba és kezelésbe kívánja venni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél az 

ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadú ingyenes önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adását, 

valamint az ingatlanok átvételével kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.-nél eljárjon, továbbá a szükséges nyilatkozatokat megtegye és aláírja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

A Képviselő-testület a 2021. évről szóló költségvetését az 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 2.563.891 eFt 

volt.  

Az első módosítással a költségvetés főösszege 1.025.141 eFt-tal emelkedett. 

A második módosítás összege 24.951 eFt növekedés volt. 

A költségvetés összege a harmadik módosítással 98.600 eFt-tal emelkedett. 

A negyedik módosításban a javaslat 2.906 eFt csökkenés, így az előirányzat bevétellel, 

kiadással egyezően 3.712.583 eFt-ról 3.709.677 eFt-ra változik. A módosítással az 

előirányzatok a teljesített adatokhoz lettek igazítva. 

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése, 

 központi támogatások, 

 az előirányzatok teljesített adatokhoz igazítása,  
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 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 

A költségvetés 4. módosításával a feladatok ellátásához szükséges engedélyezett átlagos 

statisztikai létszám nem változik. 

A javaslat elfogadásával a 2021. évi költségvetési rendelet fő összege 3.712.583 eFt-ról 

3.709.677 eFt-ra módosul. 

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina részére. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – nem kíván kiegészítést tenni. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 

részére. 

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

egyhangúlag támogatja az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyhangúlag egyetért a rendelet megalkotásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag támogatja a rendelet megalkotását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  

1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizedik napirendi pontra, amely döntés a 2022. évi 

szúnyoggyérítés beszerzési eljárásáról. 

A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló szúnyoggyérítési 

programban Dévaványa 2002. év óta vesz részt tagi minőségben, a társulás 2013. november  

12-én átalakult konzorciummá. 

A Konzorcium 2022. január 31-én tartott taggyűlésén arról született döntés, hogy a Körös-

völgyi Konzorcium tagtelepülései a 2022-évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére 

közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezik megindítani. A Konzorcium Közgyűlése a 

beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint gesztor 

települést kérte fel, aki elkezdte a 2022. évi szúnyoggyérítés közbeszerzés előkészítését. 

A tavalyi évi területnagyságokból és egységárakból kiindulva az előterjesztésben kerül 

felvázolásra a településenkénti szükséges fedezetek értéke, amely Dévaványa esetében bruttó 

7.543.491,39,-Ft. Ezen összeg egy tavalyi áron történő kalkuláció, így szinte biztos, hogy a 

közbeszerzésben nyertes ajánlati ár alapján szükség lesz a fedezetek kiegészítésére. A fedezet 

összege az opcionálisan és kötelezően megrendelendő tételekből tevődik össze a tavalyi 
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területnagyságok alapján, a tavalyi évi vállalt egységárral és a 7,4 %-os inflációval átszámítva. 

A pontos összeget még nem tudják megmondani, mivel függ attól, hogy a kikelési időszakban 

mennyi csapadék fog esni. A fedezet rendelkezésre állásáról nyilatkoznia kell minden 

önkormányzatnak. 

A fedezet összegét a képviselő-testület a 2022. évi költségvetés elfogadásakor biztosította. 

Az idei közbeszerzés nettó értéke közel 100 millió forint, amely azt jelenti, hogy uniós 

értékhatár feletti – 2022. évben 75 millió – eljárást kell lefolytatni, melynek egyik lényeges 

tényezője, hogy az ajánlattételi határidő 30 nap az ajánlattevő részére.  

A közbeszerzési eljáráshoz szükséges továbbá lenyilatkozni a 2022. évi tervezett 

területnagyságokat és kezelés számokat, amelyek a tavalyi évi hektárok alapján készültek.  

Dévaványán 2 kötelező és 10 opcionális védekezést határoztak meg. Bízik abban, hogy - 

amennyiben szükséges - a légi kémiai gyérítést is engedélyezni fogják, mivel a 2020-as évben 

a földi biológiai védekezés kevésnek bizonyult. 

Amennyiben az anyagban felvázolt fedezetértékek nem állnak rendelkezésre és nem is kívánják 

a költségvetésben kiegészíteni, úgy az opcionális kezelési számok csökkentését javasolják. 

Magyarország Kormánya az elmúlt években támogatta a települések csípőszúnyog elleni 

védekezését, az irtás költségeit, az irtás teljes körű lebonyolítását, amely feladattal a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízta meg. A Konzorcium elsősorban az 

országos gyérítés igénybevételének lehetőségét helyezi előtérbe, a tapasztalatok viszont azt 

mutatják, hogy a helyi igény/szükségesség 2/3-át szokták lefedni, így ezért szükséges azt 

önkormányzati beszerzéssel szükséges pótolni. Jelenleg azt az értesítést kapták, hogy az idei 

évben is támogatva lesz a védekezés. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

határozati javaslatban foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

38/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-völgyi 

Konzorcium tagtelepüléseként a 2022. évre vonatkozóan szúnyoggyérítési igényét a 

következők szerint tervezi elvégeztetni: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a 2022. évi 

szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   folyamatosan 

Dévaványa 
Mennyiségi 

egység (ha) 

Kötelező 

tétel 

Opcionális 

tétel* 

Földi biológiai gyérítés 6 ha 1 2 

Légi kémiai gyérítés, ULV 

technológia** 
630 ha 0 3 

Földi kémiai gyérítés, ULV 

technológia** 
630 ha 0 3 

Földi kémiai gyérítés, melegköd 

képzési technológia 
630 ha 1 2 
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11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely 

döntés a TOP PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című projekt 

benyújtásáról. 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került a 

TOP_PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás, melyre 

az önkormányzat nevében támogatási kérelmet kívánnak benyújtani.  

A pályázat keretében lehetőségük lenne egy újabb ipari csarnok, illetve a kapcsolódó 

infrastruktúra megépítésére, melyet a tervek szerint a 01364/14 hrsz.-en (téglagyár) 

létesítenének. A pályázat célja a helyi gazdaság élénkítése, fejlesztése, melyhez elengedhetetlen 

a megfelelő infrastruktúra kiépítése, bérbeadásra alkalmas csarnokok létrehozása. Ezzel 

hosszútávon hozzájárulhatnak a dévaványai emberek foglalkoztatásának javításához, a 

munkahelyek bővüléséhez és egy magasabb életszínvonal kialakításához. 

A projekt tervezett összköltsége bruttó 200 millió forint.  

A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 31. 

2021. december 13-án érkezett a levél a Körös –menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Kft.-től, hogy a pályázatok tekintetében lehetőség lenne velük együtt dolgozva konzorciumi 

formában benyújtani a kérelmeket. 

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. tulajdonosi körébe Dévaványa is 

beletartozik, és mivel az 100% önkormányzati tulajdonú Kft., így a konzorciumra lépésnek jogi 

akadálya nincs. A konzorciumi formában történő pályázás feltétele a képviselő-testület döntése 

nyomán konzorciumi szerződés kötése. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottsági 

ülésen elhangzottakat. 

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

egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy a TOP_PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi 

gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra nyújtson be támogatási kérelmet, „Ipari terület 

fejlesztése Dévaványán” címmel, amelyet a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Kft.-vel konzorciumban valósítson meg. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával kéri az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

39/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került 

TOP_PLUSZ – 1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be, „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” címmel. A 

támogatási kérelmet az önkormányzat a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) konzorciumban kívánja megvalósítani. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és 

lebonyolításához szükséges konzorciumi megállapodást a Körös-menti Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel megkösse.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázatok határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. március 31. 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenkettedik napirendi pont megtárgyalására, amely 

döntés a TOP PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című projekt 

benyújtásáról. 

A polgármester elmondja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

keretében kiírásra került a TOP_PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak” című pályázati 

felhívás, melyre az önkormányzat nevében támogatási kérelmet kívánnak benyújtani.  

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

felújítására. A kérelmük során azon utcák felújításait helyezik előtérbe, ahol megalakult az 

úttársulat:  

- Asztalos Sándor utca 

- Szabadság utca 

- Szántó-Kovács János utca 

- Tövis és Villa utca, 

A projekt tervezett összköltsége bruttó 400 millió forint.  

A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 29. 

2021. december 13-án érkezett a levél a Körös –menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Kft.-től, hogy a pályázatok tekintetében lehetőség lenne velük együtt dolgozva konzorciumi 

formában benyújtani a kérelmeket. A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 

tulajdonosi körébe Dévaványa is beletartozik, és mivel az 100% önkormányzati tulajdonú kft., 

így a konzorciumra lépésnek jogi akadálya nincs. A konzorciumi formában történő pályázás 

feltétele a képviselő-testület döntése nyomán konzorciumi szerződés kötése. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

tagjai egyhangúlag javasolják a testület felé, hogy a TOP_PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú 

„Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra nyújtson be támogatási kérelmet 

„Közútfejlesztés Dévaványán” címmel, amelyet a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft.-vel konzorciumban valósítson meg. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – a kiadott anyagban a Thököly utca is szerepelt a felsorolásban, 

így akkor vélhetően nem alakult meg az úttársulat? 

Valánszki Róbert polgármester – nem jött létre, de a bizottsági ülésen felmerült javaslatként a 

Széles utca költségalapú bérlakás mögötti szakasza, amennyiben ott is megvalósul az úttársulat. 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlevők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

40/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került 

TOP_PLUSZ – 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, „Közútfejlesztés Dévaványán” címmel. A 

támogatási kérelmet az önkormányzat a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) konzorciumban kívánja megvalósítani. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és 

lebonyolításához szükséges konzorciumi megállapodást a Körös-menti Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel megkösse. A képviselő-testület megbízza a 

polgármestert a pályázatok határidőre történő benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. április 29. 

 

 

13. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely 

döntés az irodabútor beszerzésre érkezett ajánlatról. 

Elmondja, hogy a megépült új városháza polgármesteri hivatal által használat helyiségeinek 

bebútorozásához a tavalyi évben meghatározásra kerültek a legszükségesebb bútorok.  

A költözésre a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetüket és az igényeket figyelembe véve a 

felmért bútorok egy része került csak a 2021-es évben beszerzésre. A felmérésben szereplő és 

még beszerzendő irodabútorok kapcsán az idei évi költségvetésükben biztosították a pénzügyi 

fedezetet. 

A beszerzés során a tavalyi évi irodabútor beszerzés költségeivel számolva a beszerzés helyi 

beszerzés keretében lebonyolítandó árubeszerzés.  

Az irodabútorok beszerzését, elkészíttetését az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján 

in-house beszerzés keretében a Ványa-Szolg Kft.-vel lehetne végeztetni, mivel a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján a 

közbeszerzési törvényt nem kell alkalmazni. 

Összegezve megállapítható, hogy in-house beszerzésekről általánosságban tehát akkor 

beszélhetünk, ha ajánlatkérő olyan ajánlattevővel köt szerződést, amely ugyan jogilag tőle 

elválik, ám az ajánlatkérő a kérdéses jogi személy felett olyan ellenőrzést gyakorol, mint saját 

szervei felett, és ez a jogi személy a tevékenységét lényegében az őt fenntartó ajánlatkérő szerv 

javára végzi (strukturális és gazdasági függés). Dévaványa Város Önkormányzata és a Ványa-

Szolg Kft. vonatkozásában in-house beszerzés alatt azon visszterhes szerződéseket érthetjük, 

amelyeket az önkormányzat, mint ajánlatkérői pozícióban szereplő szervezet köt a Ványa-Szolg 

Kft-vel, akár a működési költségeinek fedezése, akár egyes konkrét feladatok elvégzése 

céljából. 

Az önkormányzat jelenleg érvényes beszerzési szabályzata alapján is „in house” beszerzésnek 

számít, mivel a szabályzat 2.4. pontja kimondja, hogy „in house beszerzés az, ha a beszerzés 

teljesítésére az Önkormányzat legalább 99%-ban saját tulajdonú cégei alkalmasak, továbbá 

amennyiben a felmerülő beszerzést, a beszerzés jellegétől függően a Kft. el tudja végezni, és a 

cégkivonata szerinti tevékenységre jogosult.” 

A Ványa-Szolg Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft., amelynek tevékenységi körében 

szerepel a bútorgyártás és megfelelő szakemberrel is rendelkezik a munka elvégzésére. 

Ezek alapján, valamint a költségtakarékosság jegyében a feladat in-house beszerzés keretében 

a Ványa-Szolg Kft. részére kiadható.  
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Az előterjesztésben leírtak miatt a Dévaványa, Árpád u. 1 szám alatti új városháza épület 2022. 

évi irodabútor beszerzés folyamán árajánlatkéréssel fordultak a Ványa-Szolg Kft.-hez. Az 

ajánlatát az alábbiak szerint adta meg: 

Ványa-Szolg Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13 hrsz) 

Ajánlati ár: 9. 549. 550,-Ft+Áfa= 12. 127. 929,-Ft 

Teljesítési határidő:  2022. március 31. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért, hogy a Dévaványa, Árpád u. 1 szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor 

beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg Kft. bruttó 

12.127.929,-Ft összegű ajánlata kerüljön kihirdetésre nyertesként kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

41/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Árpád u. 1 szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor beszerzése kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Árpád u. 1 

szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor beszerzése helyi beszerzési 

eljárását Dévaványa Város Önkormányzatának 405/2021. (XII.9.) Dv. Kt. 

határozatával elfogadott Beszerzési szabályzat 2.4. „E” jelű beszerzés c) pontja 

alapján in house beszerzésként folytatja le. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Árpád u. 1 

szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor beszerzése tárgyában indított 

beszerzési eljárásra érkezett Ványa-Szolg Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 

01364/13 hrsz) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 

ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Dévaványa, Árpád u. 1 szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor 

beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg 

Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13 hrsz) bruttó 12. 127. 929,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Dévaványa, Árpád u. 1 szám alatti új városháza épület 2022. évi irodabútor 

beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, Árpád u. 1 szám alatti 

új városháza épület 2022. évi irodabútor beszerzése” ellenértékét a 2022. évi 

költségvetésében elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. február 28. - a vállalkozási szerződés megkötésére 
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14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizennegyedik napirendi pontra, amely döntés a 

„Közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról. 

Elmondja, hogy az önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039 kódszámú pályázati 

felhívásra támogatási kérelmeket nyújtott be, melyet a kiíró támogatásra érdemesnek ítélt. A 

Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a szerződés 2021.03.01-én hatályba lépett. A 

pályázatból a településen lévő belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, felújítása 

mellett egy csapadékvizet összegyűjtő tarozó kerül kialakításra. A projekt engedélyes és kiviteli 

tervei elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, így a projekt hamarosan a 

közbeszerzési fázisba léphet. 

Szintén támogatásban részesült a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése 

Dévaványán” elnevezésű projekt, amelynek keretén belül Kéthalmon lévő önkormányzati 

tulajdonú útszakaszok (5510 Dévaványa 0804 hrsz., 0806 hrsz.), valamint a Szennyvíztelepi út 

(5510 Dévaványa, 0519 hrsz.) kerül majd felújításara.  

Az elhangzottakon kívül továbbá pozitív elbírálásban részesült az „Önkormányzati 

feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” felhívásra benyújtott „Belterületi útfelújítás 

Dévaványán” című pályázat is. A megvalósítás során a Kossuth Lajos utca Árpád utca – 

Hunyadi utca közötti szakaszának javítása, újra aszfaltozása fog megvalósulni. Bár ez a projekt 

önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, az egybeszámítási szabályok miatt mégis 

közbeszerzés köteles tevékenységnek minősül. 

A felsorolt pályázatok lebonyolításához közbeszerzési tevékenység ellátása kötelező, melyre 

vonatkozóan helyi beszerzési eljárást indítottak. Az ajánlattétel határideje 2022. február 18. 

10:00 óra volt. A megadott határidőig 3 felkért tanácsadó nyújtotta be az ajánlatát az 

előterjesztésben részletezett tartalommal. 

A benyújtott ajánlatok közül a Justitia Tanácsadó Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, amely 

összesen bruttó 7.700.000,-Ft.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

Laskanié Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testület felé a Justitia Tanácsadó Kft. bruttó 

7.700.000,-Ft összegű ajánlatát. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért, hogy a „Közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyban indított beszerzési 

eljárás eredményeként a Justitia Tanácsadó Kft. összesen bruttó 7.700.000,- Ft összegű ajánlatát 

hirdesse ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

42/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

lebonyolítása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Justitia Tanácsadó Kft. (1221 

Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1.),  a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és 

Tanácsadó Kft. (7090 Tamási Pf. 3.) és a Equnix Tender Kft. (1031  Budapest, 

Záhony u. 7.) 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 „Közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Justitia 

Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1.) összesen bruttó 

7.700.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

„Közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges forrást a 

pályázatok költségvetésének terhére, illetve az önerő részt saját költségvetése tartaléka 

terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László irodavezető 

Határidő:  2022. február 28. 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely döntés 

Valánszki Róbert polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről. 

Megadja a szót Czene Boglárka részére. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. § értelmében: 

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 

a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 

A Valánszki Róbert Polgármester esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2021. évről 

áthozott szabadság nem volt, így 2022. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a 

tárgyévben 39 nap szabadság illeti meg, amelynek ütemezését a határozati javaslat tartalmazza. 

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

Laskanié Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

Valánszki Róbert polgármester szabadságának ütemtervét a határozati javaslatnak megfelelően 

elfogadásra javasolja a testület felé. 

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja Valánszki Róbert polgármester szabadságolási ütemtervét a határozatban 

szereplő adattartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

43/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Miklós Róbert 

polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Szabadság kezdete Szabadság vége Igénybe vett napok száma 

2022.01.03. 2022.01.07. 5 

2022.05.09. 2022.05.13. 5 

2022.06.20. 2022.06.24. 5 

2022.07.18. 2022.07.29. 10 

2022.08.08. 2022.08.19. 10 

2022.12.20. 2022.12.23. 4 

        
Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

16. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenhatodik napirendi pontra, amely az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntés. 

Elmondja, hogy a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a legkedvezőbb árkondíció és 

szolgáltató kiválasztása miatt Dévaványa Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 

önkormányzat és intézményei részére helyi beszerzési eljárást indított a 2022. évi iroda- és 

tisztítószer beszerzése tárgyában.  

Ajánlatkérésben résztvevő szervezetek: 

A) Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Árpád utca 1.)  

B) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) 

C) Dévaványai Általános Művelődési Központ  (5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.)  

D) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5510 Dévaványa Jéggyár 

u. 47.) 

Az eljárás során felkért ajánlattevőknek 2022. február 21. 10:00 óráig volt lehetőségük 

ajánlataik leadására. Ezen időpontig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az Értékelő 

Bizottság a beérkezett ajánlatokat a bontást követően megvizsgálta abból a szempontból, hogy 

az ajánlatok az ajánlatkérésnek, Dévaványa Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzatának és az egyéb jogszabályoknak megfelelnek-e és az alábbi megállapításokat tette: 

I. IRODASZER beszerzés esetében a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 

6.) ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas.  

II. TISZTÍTÓSZER beszerzése esetében a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai 

u. 6.) ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas.  

A „GEMMA” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19.) ajánlatához 

nem csatolta az ajánlattételi felhívás 21. A pályázat kötelező mellékletei c) alpontban előírt „az 

ajánlattevő szervezet aláírási címpéldányát egyszerű másolati példányban”. Az ajánlattételi 

felhívás 20. pontja rögzíti az ajánlatok érvénytelenségének eseteit. A 20 pont d) pontja szerint 

érvénytelen az az ajánlat, amely „ha az ajánlat nem tartalmazza a 21-es pontban megjelölt 

kötelező mellékleteket hiánytalanul”. Mivel a GEMMA Kft. a benyújtott ajánlatához nem 

csatolta az aláírási címpéldányát, így ajánlata mindkét rész vonatkozásában - az ajánlattételi 

felhívás 20. pont d) alpontja értelmében - érvénytelen. 

Az érvényes és alkalmas ajánlat az alábbi tartalommal került benyújtásra:  
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1. BERÉNY-COLOR Papír Kereskedelmi Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6. ) 
IRODASZER 

 AJÁNLATI ÁR 

AJÁNLATKÉRŐ 

SZERVEZETEK 
NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÁFA BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR 

DKÖH  631 143 - Ft 170 409 - Ft 801 552 - Ft 

DÁMK 331 523 - Ft 89 511 - Ft 421 034 - Ft 

MARGARÉTA 567 647 - Ft 153 265 - Ft 720 912 - Ft 

MINDÖSSZESEN: 1 530 313 - Ft 413 185 - Ft 1 943 498 - Ft 

 
TISZTÍTÓSZER 

 AJÁNLATI ÁR 

AJÁNLATKÉRŐ 

SZERVEZETEK 
NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÁFA BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR 

DVÖ 1 539 999- Ft 415 800 - Ft 1 955 799 - Ft 

DÁMK 2 223 886- Ft 600 449 - Ft 2 824 335 - Ft 

MARGARÉTA 4 473 827- Ft 1 207 933 - Ft 5 681 760 - Ft 

MINDÖSSZESEN: 8 237 712 - Ft 2 224 182 - Ft 10 461 894 - Ft 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskanié Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a „GEMMA” 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát a bizottság egyhangúlag elutasításra javasolja a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester - megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, – amelyet felolvas a jelenlévők számára -  

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

44/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása során a „GEMMA” Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. (5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát mindkét rész vonatkozásában - a beszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának 20. pont d) alpontja értelmében - érvénytelennek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről az 

ajánlattevőt értesítse.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. február 28. 
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Valánszki Róbert polgármester - megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 

részére. 

Laskanié Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság az 

„Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. bruttó 

1.943.498,-Ft összegű ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester - megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát, miszerint az „Irodaszer és tisztítószer beszerzése 

Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az irodaszer beszerzés 

vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. bruttó 1.943.498,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki 

nyertesnek  kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

45/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása során az irodaszerek beszerzése vonatkozásában az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Irodaszer és tisztítószer 

beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárásra az irodaszer 

beszerzés vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. (5650 

Mezőberény, Belentai u. 6.) bruttó 1. 943. 498,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban irodaszerek beszerzésére vonatkozó 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket 

értesítse, valamint a jegyzőt és az intézményvezetőket a szállítási szerződések aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Czene Boglárka jegyző 

 Bakó Bernadett intézményvezető 

 Czirják Edit intézményvezető 

Határidő:  2022. február 28. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester - megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 

részére. 

Laskanié Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság az 

„Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyában indított helyi beszerzési 

eljárás során a tisztítószerek beszerzése vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. bruttó 

10.461.894,-Ft összegű ajánlatát javasolja elfogadni a testület felé. 
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Valánszki Róbert polgármester - megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy az „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban 

indított beszerzési eljárás eredményeként az tisztítószer beszerzés vonatkozásában a  

Berény-Color Papír Kft. bruttó 10.461.894,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek  kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

46/2022.(II.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása során az tisztítószerek beszerzése vonatkozásában az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Irodaszer és tisztítószer 

beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárásra az tisztítószer 

beszerzés vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként 

az tisztítószer beszerzés vonatkozásában a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, 

Belentai u. 6.) bruttó 10. 461. 894,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2022” tárgyban tisztítószerek beszerzésére vonatkozó 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A képviselő-testület a tisztítószerek beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről az ajánlattevőket 

értesítse és a szállítási szerződést aláírja, valamint az intézményvezetőket a szállítási 

szerződések aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Bakó Bernadett intézményvezető 

 Czirják Edit intézményvezető 

Határidő:  2022. február 28. 

 

 

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

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – a bizottsági ülésen észrevételként felmerült, hogy a 

költségvetésben szereplő rendkívüli támogatás összege 1.200 eFt-ról 500 eFt-ra csökkent, 

amelyből már januárban 100 eFt-ot elköltöttek, így a maradék 11 hónapra már csak 400 eFt 

összeg maradt fent. Jelenleg láthatják, hogy az élethelyzetek rosszul alakulnak, ezért kéri, hogy 

a képviselő-testület egészítse ki a támogatási keretet 900 eFt-ig.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint a képviselő-testület nem zárkózik el a 

kéréstől. A következő költségvetés módosításnál figyelembe fogják venni és eszerint állítják 

össze a módosítást. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
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dr. Ágoston Sándor képviselő – szeretné megkérdezni, hogy a Thököly utca nevét meg  

lehet-e változtatni a korábbi Felszabadulás utca névre? 

Valánszki Róbert polgármester – jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés alapján a 

Magyar Tudományos Akadémia kiadta, mely neveket kötelező megváltoztatni. A lakosság 

kiértesítésre került, valamint javaslatokat kértek be és a Thököly utca névre érkezett a legtöbb 

javaslat, amelyet a képviselő-testület jóváhagyott. Visszaállítani az utca nevét nincs lehetőség. 

A polgármester a bejelentések kapcsán továbbá elmondja, hogy a Takarékbankot ismételten 

megkeresték az új épületbe való átköltözéssel kapcsolatban. A múlt évben ígérték, hogy 

átköltöznek, ugyanakkor a Takarékbank vezetésében változás következett be, vélhetően emiatt 

nem történt meg a költözés. A február elején megküldött levélre még nem érkezett válasz, 

reméli, hogy a márciusi testületi ülésre már fog.  

 

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy további 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 vagyonával való rendelkezés, vagy az általa kiírt pályázat feltételeinek 

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 anyag vagyonnal kapcsolatos. 

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, 8 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

47/2022.(II.24.) 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/673-2/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-7. oldallal 

bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1555 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


