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DV/542-4/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő  

 

 

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

Feke László műszaki irodavezető. 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradásának okát jelezte.  

 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos 

eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló 

energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú pályázat 

benyújtásáról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú projekt benyújtásáról, valamint 

Konzorciumi megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Döntéshozatal a „Közétkeztetési szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó:  Czene Boglarka jegyző   
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4. A település köztemetőjének ingatlan-határán létesítendő kerítésépítéshez szükséges 

anyagok beszerzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Nyúzóné Szabó Edit kérelmének megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Bejelentések 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

23/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 21-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos 

eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló 

energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú pályázat 

benyújtásáról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú projekt benyújtásáról, valamint 

Konzorciumi megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Döntéshozatal a „Közétkeztetési szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó:  Czene Boglarka jegyző   

 

4. A település köztemetőjének ingatlan-határán létesítendő kerítésépítéshez szükséges 

anyagok beszerzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

5. Nyúzóné Szabó Edit kérelmének megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Bejelentések 
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1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata az Alföldvíz Regionális Víziközmű-

szolgáltató részéről tájékoztatást kapott „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra 

tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák 

alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság 

fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” elnevezésű 

Innovációs és Technológia Minisztérium által kiírt pályázati lehetőségről, amellyel jelentős 

támogatás mellett van lehetősége az ellátásért felelős önkormányzatoknak víziközmű elemek 

cseréjére.  

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből 

és 50 % vissza nem térítendő támogatásból állhat. A pályázatot kizárólag az önkormányzat és 

a Víziközmű-szolgáltató közös konzorciuma adhatja be. A projekt során megpályázott 

eszközök kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek. Az Alföldvíz Zrt. részletesen 

átvizsgálta az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű rendszereket, így Dévaványa város 

esetében az alábbi víziközmű elemek cseréje történhet meg:  

- Jéggyár u. szennyvízátemelőben meglévő alacsony hatásfokú Flygt típusú szivattyúk 

cseréje új magas hatásfokú, IE4 energiaosztályú, integrált frekvenciaváltóval szerelt 

szennyvízszivattyúkra. 

- Deák u. szennyvízátemelőben meglévő alacsony hatásfokú Flygt típusú szivattyúk 

cseréje új magas hatásfokú, IE4 energiaosztályú, integrált frekvenciaváltóval szerelt 

szennyvízszivattyúkra.  

Az említett eszközök tervezett költsége összesen nettó 9.025.660,- Ft + Áfa, melyből a 

támogatás összege nettó 4.512.830,- Ft + Áfa, az önerő összege nettó 4.512.830,- Ft + Áfa.  

A pályázat beadási határideje: 2019. február 28. 

A benyújtási határidő indokolta a rendkívüli ülés megtartását, mivel a munkaterv szerinti ülés 

időpontja február 28. 

Elmondja, hogy a 4,5 millió forint önrészt sem kell megfizetni, mivel bérleti díjban 

elszámolható. 

Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos miniszteri döntés meghozatalára 2019. június 

30. napjáig kerül sor. A támogatási okirat 2019. július 31. napjáig kerül kiállításra.  

A támogatást igénylőnek a támogatott fejlesztést a támogatási összeg folyósításának napjától 

számított 2 éven belül meg kell valósítania.  

Említést tesz arról, hogy a Kert u. és Erkel u. kereszteződésében lévő átemelő ki fog kerülni a 

Mikszáth utcára, mivel a közlekedést is akadályozza, valamint a szaghatás miatt.  

Az elmúlt év őszén lakossági panaszok érkeztek a szaghatás miatt, találtak rá megoldást, 

amivel ezt le tudták redukálni. Azóta panasz nem érkezett feléjük e tekintetben. Elmondja, 

hogy a rekonstrukciós költségekben szerepel ezen átemelő áthelyezése. 

A Minisztérium által megküldött tájékoztató alapján nem szükséges a pályázat benyújtásához 

előzetesen megkötni a konzorciumi megállapodást, de a konzorciumi partnerek 

szándéknyilatkozatát a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges.  

Az Alföldvíz Zrt. megküldte a pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozatot, mely 

jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önerő rész a bérleti díjba 

elszámolható, amely a jövő évben realizálódik. 240 nap a fizetési határidő a 

számlakibocsátásától kezdve.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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: 

24/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A víziközmű 

rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, 

berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló 

energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” elnevezésű pályázaton 

indulni kíván és konzorciumi megállapodást köt az Alföldvíz Zrt-vel (székhelye: 

5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.).  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztésben, valamint 

jelen határozatban foglaltak alapján a pályázat beadásához szükséges konzorciumi 

alapítási szándéknyilatkozatot Dévaványa Város Önkormányzata nevében megkösse 

és aláírja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. február 28.  

Melléklet: Szándéknyilatkozat  

 

Melléklet a 24/2019.(II.21.) Dv. Kt. határozathoz 

 

Szándéknyilatkozat 

 

Alulírott Valánszki Miklós Róbert, mint Dévaványa Város Önkormányzatának (székhely: 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. PIR azonosító 725327) polgármestere ezúton nyilatkozom, 

hogy „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos 

eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló 

energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású 

gázkibocsátás csökkentését eredményezik” elnevezésű pályázat tekintetében konzorciumi 

megállapodást kötünk az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel (székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. 

szám). 

 Nyilatkozunk, hogy a pályázati kiírást, a benyújtandó pályázat tartalmát megismertük 

és  az abban foglaltakkal egyetértünk. 

 Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a pályázathoz szükséges önrészt biztosítjuk. 

 Jelen szándéknyilatkozat alapján felhatalmazzuk az Alföldvíz Zrt-t, hogy a pályázattal 

kapcsolatos ügyintézésben az Önkormányzat helyett és nevében teljes körűen eljárjon. 

 Tudomásul vesszük, hogy a pályázat tartalma kizárólag az Önkormányzat tulajdonát 

képező víziközmű elemekre terjed ki, a pályázatból megvalósuló berendezések az 

Önkormányzat tulajdonát képezik. 

 Nyilatkozunk arról, hogy a megismert pályázati felhívás alapján Önkormányzatunk 

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
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 Tudomásul vesszük, hogy a konzorciumi megállapodás megkötésére az 

eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor. 

A jelen szándéknyilatkozat kizárólag a fenti tárgyú pályázat benyújtásához és a konzorciumi 

megállapodás megkötéséhez használható fel, amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, a 

nyilatkozat  hatályát veszíti. 

 

Kelt: Dévaványa, 2019. február 21.        

      …………………………………….. 

      Valánszki Miklós Róbert polgármester 

       Dévaványa Város Önkormányzata 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra. 

Korábban döntött arról a Képviselő-testület, hogy bízzák meg az UTB Envirotec Kft-t, hogy 

készítsen egy előzetes hatástanulmányt annak érdekében, hogy vissza tudjanak kerülni abba 

az operatív rendeletbe, amelyből korábban kikerültek. A visszakerülés célja az volt, hogy a 

rekonstrukció megvalósulhasson. Gyakorlatilag kijelölték a települést, és visszakerült a 

rendeletbe.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. január 16-án értesítést kapott a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. részéről, hogy a szennyvíztisztító telep fejlesztése nevesítésre 

került a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1636/2018.(XII.5.) Korm. határozatban. Tájékoztatták az 

önkormányzatot arról, hogy a tárgyi projekttel kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. dolgozza ki a közbeszerzések egységes lebonyolításának 

rendszerét. Konzorciumvezetőként előkészíti a projekteket, ellátja a projektek 

megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, lebonyolítja a közbeszerzési 

eljárásokat, ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat.  

A polgármester beszélt az ügyintézővel, aki elmondta, hogy az idei évben szeretnék a 

végleges terveket elkészíttetni, a kivitelezői közbeszerzési eljárást lebonyolítani. A jövő 

évben az új szennyvíztisztító-telep kivitelezését szeretnék elindítani.   

Elmondja azt is, hogy az UTB Envirotec Kft „A” és „B” tervet készített, az első esetben a 

költségvetés néhány millió forinttal 1,5 milliárd forint alatt van, a második esetben pedig 

kicsivel felette. A költségek kb. félévig tarthatóak. 

Az előírt előkészítési feladatok ellátása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. munkatársa megküldte azokat a dokumentumokat, melyek a támogatási igény 

benyújtásához szükségesek. Az adatbekérő dokumentumok mellett egy a támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodás is található, mely 

együttműködési megállapodás megkötése szükséges, amely megállapodás az előterjesztés 

mellékletét képezi.  

Bízik abban, hogy a rekonstrukcióval meg fognak oldódni azok a problémák, amelyek a város 

déli részén nagy esőzések folytán adódnak, visszaduzzad, feljön a szennyvíz. Megjegyzi, 

hogy a Móricz Zs. úton plusz kifolyók építése vált szükségessé.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

25/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

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

szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű pályázaton indulni kíván, és 

konzorciumi megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit  

Kft-vel (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.).  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztésben valamint 

jelen határozatban foglaltak alapján a támogatási kérelem beadásához szükséges 

konzorciumi együttműködési megállapodást a Dévaványa Város Önkormányzata 

nevében megkösse és aláírja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. február 21.  

Melléklet:  Konzorciumi együttműködési megállapodás  

 

 

Melléklet a 25/2019.(II.21.) Dv. Kt. határozathoz 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 

aláírásával a 2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-2.2.2 

azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 

megvalósítsák. 

A támogatási kérelem címe: „Dévaványa szennyvíztisztító telep fejlesztése” 

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely 

szervezetek az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 

megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 

keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

dr. Módos István ügyvezető igazgató 
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Szervezet neve: Dévaványa Város Önkormányzata 

Postacím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

Székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

725327 

Adószám: 15725321-2-04 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Valánszki Miklós Róbert polgármester 

 

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 

339/2014.(XII.19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014.(XII.19.) Korm. rendelet] 

szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük 

és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során 

teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje. 

5. a.) Tagok a 339/2014.(XII.19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

 helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 

eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

 Támogatóval a támogatási szerződést megkösse; 

 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, 

közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,  

 döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek 

megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, 

valamint módosítsa, amennyiben az szükséges. 

b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a 

Tagokat. 

6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak 

iránymutatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a 

beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat – ha rendelkezésre áll 

elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek. 

7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél 

megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014.(XII.19.) Korm. 

rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. 

rendeletben - foglaltakat megismerik. 

8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési 

megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal. 

9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
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10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 

illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 

kötnek. 

11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 Konzorcium vezetője  Konzorciumi tag 

 

 .............................................................   .............................................................  

 dr. Módos István Valánszki Miklós Róbert 

 ügyvezető igazgató polgármester 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda  Dévaványa Város Önkormányzata 

 Nonprofit Kft. 

 

 P.H. P.H. 

 

 Aláírás dátuma:  Aláírás dátuma: 

  

  .......................  2019.02.21. 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község Önkormányzata 

2018. november 22-én „Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő Kbt. 115. § 

(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 

2018. december 11. 10.00 óráig 0 db ajánlatot nyújtottak be.  

Döntési javaslat az eljárás eredményéről:  

A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak, hogy  jelen közbeszerzési eljárást 

nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján arra tekintettel, hogy az 

eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Közétkeztetési 

szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti közbeszerzési eljárásról a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet 

felolvas a jelenlévők számára. 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak.  

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő (nem volt jelen az ülésen) 

Földi Imre képviselő igen 

Kanó József képviselő igen 
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Németi József  képviselő igen 

Tomasovszky Sándor képviselő igen 

Molnár Tünde  képviselő igen 

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

26/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazást követően 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal –  úgy dönt, hogy a „Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú 

uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntést hozza: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Közétkeztetési 

szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  értelemszerű   

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a temető 

kerítésének megépítéséhez szükséges anyagok beszerzésével kapcsolatos.  

A döntést a mai ülésen annak érdekében kell meghozniuk, hogy az önkormányzat 

építőbrigádja a feladatot minél előbb el tudja kezdeni.  

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a kerítés építéséhez a költségvetésben 2 millió forint 

elkülönítésre került. Már említette, hogy az előzetes tervek szerint a kerítést önkormányzati 

alkalmazásban álló szakemberekkel szeretnék megvalósítani, ezért csak a kerítés 

anyagszükségletére kértek árajánlatot kerítésépítéssel foglalkozó vállalkozásoktól. 

A kerítéshez szükséges anyagok beszerzésére az alábbi ajánlatokkal rendelkeznek: 

1. Gáz-Őr Kft. (Kótaji kerítésgyártó csoport tagja) – 7400 Kaposvár, Pécsi u. 11. 

Ajánlati ár: 1.530.165,- Ft+Áfa bruttó: 1.943.310,- Ft 

2. Drót-Fon Kft. – 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari park 16. 

Ajánlati ár: 2.751.125,- Ft+Áfa bruttó: 3.493.929,- Ft 

3. Földvár-Rubber Kft. – 7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13. 

Ajánlati ár: 2.109.288,- Ft+Áfa bruttó: 2.678.796,- Ft 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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:  
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Határozat: 

27/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

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

köztemető kerítésének megvalósításához szükséges anyagbeszerzés tárgyában 

indított eljárás során a Gáz-Őr Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 11.) bruttó  

1.943.310,- Ft összegű ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki 

nyertesnek. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kerítésépítéshez szükséges 

anyagok beszerzésének ellenértékét 2019. évi költségvetésében elkülönítette, az a kívánt 

összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely Nyuzóné Szabó 

Edit kérelmének a megtárgyalása.  

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy Nyuzóné Szabó Edit kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez – a kérelem az előterjesztés mellékletét képezi – miszerint strandfürdő 

épületében az általa bérelt helyiség ablakait ki szeretné cserélni és kéri az Önkormányzatot, 

hogy a bekerülés teljes összegét átvállalni szíveskedjen. 

Indokául előadta, hogy az épületben lévő magas páratartalom miatt tönkrementek a fa 

nyílászárók. 

Felülvizsgálva bérleti szerződését szükségessé válik, - amennyiben a Képviselő-testület úgy 

dönt - egy új a mai szabályoknak megfelelő szerződés megkötése is. 

Valánszki Róbert polgármester – tehát a 2005. évben megkötött bérleti szerződés módosítása 

szükséges.   

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Nyuzóné Szabó Edit egyéni vállalkozó részére - „Kéz- és lábápolás, 

műkörömépítés” céljából - a Strandfürdő és Gyógyászat épületének 9,4 m2-es helyiség 

bérletére vonatkozó szerződését módosítsák, a helyiséget 2023. december 31. napjáig adják 

bérbe 12.500,- Ft/m2/hó+Áfa egységárral kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

28/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nyuzóné Szabó 

Edit egyéni vállalkozó (adószám: 64514446-1-24, székhely: 5510 Dévaványa, Sport 

u. 5.) részére - „Kéz- és lábápolás, műkörömépítés” céljából - a Strandfürdő és 
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Gyógyászat (5510 Dévaványa, Sport u. 5.) épületének 9,4 m2-es helyiség bérletére 

vonatkozó szerződését módosítja,  a helyiséget 2023. december 31. napjáig bérbe 

adja 12.500,- Ft/hó+Áfa egységárral. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 31. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a testületnek döntést kell hozni a 

nyílászárók cseréjének a tárgyában is.  

Az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat szerint a testület nem járul hozzá a 

cseréhez, a „B” határozati javaslat szerint pedig hozzájárul a beruházási költségek megtérítése 

nélkül, vagy a számlával igazolt beruházási költségek bizonyos %-át megtéríti.  

Kiss Károly alpolgármester – korábbi ülésen már volt szó a strandfürdő épületében lévő 

ablakok cseréjéről. Elmondja, hogy fából készült ablakok beépítése a nagy páratartalom miatt 

nem célszerű, mivel csak néhány évet bírnak. A műanyag nyílászárók beépítése lenne 

célszerű.  

Véleménye szerint, ha a kérelmező a költségeket vállalja, akkor történjen meg az ablakok 

cseréje.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 5 db ablak cseréjéről van szó, amelynek 

költsége kb. 200.000,- Ft.  

Kiss Károly alpolgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy a fényképész épületre sem 

költöttek az utóbbi időben.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az önkormányzati épületeken csak a 

legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezték el. Elmondja azt is, hogy értékesítettek 

néhány ingatlant, az abból befolyt összeget a karbantartásokra tervezték fordítani.  

Megjegyzi, hogy a bérlakások ellenőrzése folyamatos. 

Elmondja, hogy a költségalapú bérlakásnál a befolyt bérleti díj 2 %-át el kell különíteni 

karbantartási célra.  

Az ingatlanokra költenek, a legszükségesebb feladatokat elvégzik. Vannak még olyan 

ingatlanok, amelyeket még célszerű lenne értékesíteni.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a 2019. évi költségvetésből kikerült a strandfürdő 

épületében lévő ablakok cseréje.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, ha az ablakok cseréje műanyagra megtörténik, 

abban az esetben is folyni fog a víz az ablakok és a falon is. Megjegyzi, hogy az ablakok 

olyan magasan helyezkednek el, hogy azon kilátni nem lehet. Véleménye szerint a karbantartó 

részleg asztalosai javítsák meg az ablakokat, a csere később történjen meg.  

Tomasovszky Sándor képviselő – véleménye szerint az épületben lévő összes ablakot 

egyszerre kellene kicserélni. 

Kiss Károly alpolgármester – egyetért azzal, hogy az említett ablakokat javítsák meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat épületének „Kéz és lábápoló, műköröm 

építés” céljából bérbe adott helyiség ablakainak cseréjéhez ne járuljanak hozzá 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: 

29/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

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

és Gyógyászat (5510 Dévaványa, Sport u. 5.) épületének „Kéz és lábápoló, műköröm 

építés” céljából bérbe adott helyiség ablakainak cseréjéhez nem járul hozzá. 

A hibák kijavítását az Önkormányzat karbantartó részlegének dolgozói el fogják 

végezni.  

 

A Képviselő-testület a következő időszakban - anyagi helyzetéhez mérten - az épület 

nyílászáróinak cseréjét tervezi megvalósítani.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület 

döntéséről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Rózsa Andrea szakmai koordinátor 

Határidő:  2019. március 8.  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a SÁRHAJÓ Humán Iroda Alapítvány 

együttműködési megállapodás megkötésének céljából kereste meg az önkormányzatot.  

Az alapítvány 1 fő kommunikátor, ügyintézőt kíván alkalmazni közhasznú foglakoztatás 

keretében 2019.03.01. - 2020.02.28. közötti időszakban. Ezen időszakra szeretnének az 

önkormányzattal együttműködési megállapodást kötni, mivel az 1 fő alkalmazása csak így 

lehetséges. 

Az alapítvány célja fiatal művészek, kutatók, írók, költők, továbbá minden egyéb kulturális 

tevékenység támogatása, különös tekintettel a médiára, írott sajtóra, irodalomra. Ezen cél 

megvalósítása érdekében tanfolyamok, előadások, kiállítások szervezése, valamint ezen 

alkotó, művészek jutalomban részesítése. További cél a keresztény egyházak működésének, 

tevékenységének segítése. Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő, valamint az 

egészséges emberek foglalkoztatásának elősegítése.  

A polgármester az alapítvány céljaival egyetért, de nem javasolja, hogy együttműködési 

megállapodás megkötésére sor kerüljön.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy ne kössenek együttműködési megállapodást az alapítvánnyal kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

30/2019.(II.21.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Humán Iroda Alapítvánnyal (5510 Dévaványa, Körösladányi u. 67. sz.) nem kíván 

együttműködési megállapodás kötni, habár az alapítvány céljaival egyetért.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapítványt a testület 

döntéséről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 8.  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1530 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


