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DV/542-5/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő  

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   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, dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

hivatalvezetője, Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő, Bakó Bernadett a DÁMK 

igazgatója, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatója, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző.  

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

Külön köszönti a napirendekhez érkezett előadót Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértőt.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a teljes létszámmal jelen van a képviselő-

testület.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről. 

Előadó:  dr. Pacsika György járási hivatalvezető 

 

2. Dévaványa Környezetvédelmi Program – felülvizsgálata 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

3. Local Agenda 21 – A fenntartható fejlődés helyi programja – felülvizsgálat 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   
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4. Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési elképzelésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Beszámoló a 2018. évi kintlévőségek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

6. Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

7. Döntéshozatal a Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés 

meghirdetéséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

8. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  
Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

10. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

12. „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

13. Mezőgazdasági bérmunkákra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

14. Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése”elnevezésű pályázatról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

15. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2019. évi 

szabadságának ütemezése.  

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

16. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből kilépés megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   
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17. II. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

18. Közalkalmazotti szabályzat módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

19. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

20. „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz 

szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

21. „Mezőgazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 

2019” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

22. „Asztalosipari műszaki cikkek beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” 

tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

23. „Építőanyag beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

24. Vodafone bázisállomásnak helyet adó önkormányzati ingatlan megvásárlására érkezett 

ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

25. Bejelentések 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

31/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 28-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről. 

Előadó:  dr. Pacsika György járási hivatalvezető 
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2. Dévaványa Környezetvédelmi Program – felülvizsgálata 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

3. Local Agenda 21 – A fenntartható fejlődés helyi programja – felülvizsgálat 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

4. Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési elképzelésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Beszámoló a 2018. évi kintlévőségek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

6. Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

7. Döntéshozatal a Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés 

meghirdetéséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

8. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  
Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

10. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

12. „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

13. Mezőgazdasági bérmunkákra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

14. Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése”elnevezésű pályázatról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  
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15. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2019. évi 

szabadságának ütemezése.  

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

16. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből kilépés megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

17. II. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

18. Közalkalmazotti szabályzat módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

19. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

20. „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz 

szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

21. „Mezőgazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 

2019” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

22. „Asztalosipari műszaki cikkek beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” 

tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

23. „Építőanyag beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

24. Vodafone bázisállomásnak helyet adó önkormányzati ingatlan megvásárlására érkezett 

ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

25. Bejelentések 

 

 

Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 8 fő.  

 

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 rövid kiegészítést tesz.  

A 15/2019.(I.31.) Dv.Kt. határozat a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok 

átvételével kapcsolatos. Az érintett 285 lakos közül 2 fő nem vette még át a tüzelőanyagot.   

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2019.02.05-én a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évindító fórumán vett 

részt.  
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- 2019.02.06-án a 2019. február 1-jén megkötött közétkeztetésre vonatkozó szerződéssel 

kapcsolatban a Juniur Zrt. békés megyei vezetőjével egyeztetett. Szó volt az átadás-

étvételről, valamint több olyan dologra kitértek, amiről még a mai nap folyamán – az 

érintett napirend kapcsán – tájékoztatni fogja a testületet.  

- 2019.02.12-én a Békés Megyei Önkormányzatnak az évnyitó konferenciáján vett 

részt.  

- 2019.02.13-án Gyomaendrődön a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megbeszélésen vett 

részt. Elindultak azok a folyamatok, a közbeszerzési eljárás, amelyek a későbbiekben 

a szúnyoggyérítést meg fogják alapozni. Az elmúlt évben már április hónapban kellett 

a szúnyogokat gyéríteni. Bízik abban, hogy az idei év jobb lesz e tekintetben. 

Megjegyzi, hogy a katasztrófavédelem 3 gyérítést biztosít. 

- 2019.02.14-én a bölcsődeépítéssel kapcsolatos koordinációs egyeztetésre került sor.  

- 2019.02.15-én a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség jóvoltából Dévaványa az év 

labdarúgó települése lett. Egy gála keretében vehette át a kitüntetést, emlékérmet a 

Sportegyesület elnökével dr. Szitás Lászlóval. Ezt arra alapozták, hogy az elmúlt 

években számos olyan fejlesztés valósult meg a településen, amelyekkel élen jártak a 

megyében. Új élőfüves nagypálya került átadásra, a műfüves pálya felújítása a mai 

napon kezdődött el, autóbusz került beszerzésre, lelátó került megépítésre, 

folyamatban van a futókör megépítése, sportpark fog létesülni, edzőpálya, 

tartalékpálya építése és még sorolhatná. 

- 2019.02.20-án a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében elnyert külterületi helyi 

közutak fejlesztése pályázat kapcsán egyeztettek a tervezővel. Erre a témára is vissza 

fognak még térni a mai nap folyamán. Olyan költséggel kell számolni, amely lehet, 

hogy ellehetetleníti a pályázat megvalósítását.   

- 2019.02.21-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor.  

o A Képviselő-testület úgy döntött, 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. 

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Dévaványai szennyvíztisztító telep 

fejlesztése” elnevezésű pályázaton indulni kíván, és konzorciumi megállapodást köt 

a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel. 

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a település köztemető kerítésének 

megvalósításához szükséges anyagbeszerzés tárgyában indított eljárás során a Gáz-Őr 

Kft. bruttó 1.943.310,- Ft összegű ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot 

hirdeti ki nyertesnek. 

- 2019.02.26-án Békéscsabán és Gyomaendrődön járt.  

Békéscsabán a városháza építése kapcsán egyeztetett. A tervező olyan költségbecslést 

adott, amely jóval meghaladja a rendelkezésre álló forrást, emiatt egy újratervezés vált 

szükségessé. Elmondja, hogy „A” és „B” épület megépítéséről volt szó. Az „A” 

épületbe lettek tervezve az irodák, a kormányablak, az üzletek, a „B” épületbe pedig a 

rendezvénytér és a hozzákapcsolódó civilpont, művelődési ház irodája, falugazdász 

iroda. Elmondja, mivel nem tudják megépíteni a „B”  épületet, így az „A” épület 

padlásterében szeretnék kialakítani az említett helyiségeket. A közel 1.900 m2-ről 

1.400-1500 m2-re kell csökkenteni az épület területét, a költségeket csak ez esetben 

tudják megfinanszírozni. Az újratervezés folyamatban van. A tervező a mai napra 

ígérte a vázrajzokat. A rendezvénytér kisebb lesz attól, amit szerettek volna. A 

tetőtérben egy nagyobb (kb. az ülésteremmel egy méretű) és egy kisebb terem, 



7 

 

valamint 4-5 iroda lesz tervezve. Úgy gondolja, hogy az új városházát meg kell 

építeni, még ha nem is az eredeti elképzelés szerint. Úgy gondolja, hogy pénzt nem 

szabad visszafizetni, hiszen közel félmilliárd forintról van szó.  

Gyomaendrődön a gyomaendrődi és a mezőberényi polgármesterekkel egyeztetett az 

orvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban. 

Jelen álláspont szerint a gesztortelepülés, Gyomaendrőd a Békés Medical Kft-vel 

folytat tárgyalást, tőlük várják az árajánlatot. Illetve a megakapott árajánlat számukra 

magyarázatra szorul, mind a három polgármester részéről szinte ugyanazon kérdések 

fogalmazódtak meg.  Rédei József a Békés Medical Kft. ügyvezetője március 1-je után 

lesz elérhető.  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester 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: 

32/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 333/2018.(XI.29.), 

2/2019.(I.22.), 6/2019.(I.29.), 10/2019.(I.31.), 11/2019.(I.31.), 12/2019.(I.31.), 

13/2019.(I.31.), 14/2019.(I.31.), 15/2019.(I.31.), 16/2019.(I.31.), 17/2019.(I.31.), 

19/2019.(I.31.) Dv. Kt. határozatok és a 22/2019.(I.31.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott 

határozat 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.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal hivatalvezetője jelezte, hogy az ülésre később fog érkezni. Az elmondottak miatt 

javasolja, hogy a 2-es és a 3-as számú napirendet tárgyalják elsőként.  

 

 

2. Napirendi pont 
 

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

Dévaványa Város környezetvédelmi programjának a felülvizsgálatáról szól.  

A program a 2019-2024-as időszakra vonatkozik. A programban egy helyzetértékelés 

olvasható, valamint a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza.  

A polgármester megadja a szót Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő részére, hogy az 

írásos anyagot szükség szerint egészítse ki.  
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Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő – köszönti a jelenlévőket.  

Elmondja, hogy Dévaványa Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára kapott 

megbízást. Elmondja, hogy az előzmény dokumentum 2002 évben készült. Úgy gondolta, 

hogy ezt a dokumentumot újra kell gondolni, újra kell formálni. Mind az 

alapdokumentumokban, mind a jogszabályi környezetben is történtek változások. Elmondja, 

hogy egy teljesen új helyzetértékelés készült, friss adatokkal, amelyeket az önkormányzattól, 

illetve nyilvános helyeken elérhető adatbázisokból gyűjtött össze. A helyzetértékelés alapján 

lett felállítva az a célrendszer, ami a hiányosságokból indult ki, amelyekre feladatok lettek 

felépítve. Minden egyes témához kapcsolódóan a helyzetértékelésben látható egy rövid 

összefoglaló.    

A környezetvédelmi célok és célállapotok eléréséhez szükséges intézkedések az anyag végén 

olvashatók.  

A dokumentum átfogó, sokrétű, sok témakört érint. Próbálta minél inkább helyi szinten 

gondolkodva felépíteni a dokumentumot, annak érdekében, hogy ne egy átfogó, magasztos 

célok legyenek megfogalmazva.  

Példaként említi a levegőszennyeződést, hogy annak mi a helyi vetülete, pl. szilárdtüzelésből 

eredő szennyezés, ezt hogyan lehet megoldani, csökkenteni.  

A levegőszennyezés mellet megemlíti a természetvédelmet, megújuló energiát, 

környezettudatosságot, ami nagyobb hangsúlyt kapott. Szól a talaj és a vizek állapotáról, 

amelyek jónak mondhatók. A szennyvíztisztító telep megújulásával a felmerülő problémák is 

meg fognak oldódni.  

Elmondja, hogy a környezettudatosság az egyik legfontosabb terület, amin lehet lépni, ez egy 

hosszú távú dolog.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a környezetvédelmi szakértőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát „Dévaványa 

Környezetvédelmi Programja 2019-2024” felülvizsgálati dokumentációját elfogadásra 

javasolják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Az ülésen merültek fel kérdések, 

amelyekre a választ megkapták.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
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Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a megújuló energia kapcsán nagyon sok 

napelem van felszerelve, amelyek gyakorlatilag 20-25 év múlva használhatatlanok lesznek. 

Nincs tudomása arról, hogy ezek megsemmisítése hogyan és hol fog történni. Erre a 

felvetésére kérne egy rövid reagálást.  

Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő – az alpolgármester felvetésére elmondja, hogy 

ezen téma kapcsán országos szinten sem gondolkodnak előre. A napenergiát ki kell használni. 

A technika hozzá fog fejlődni. Elképzelhető, hogy a napelemes rendszernek lesz egy sokkal 

fejlettebb változata. Nem tud konkrét választ adni a felvetésre.   

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 

még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja „Dévaványa Környezetvédelmi Programja 2019-2024” felülvizsgálati 

dokumentációját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

33/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Dévaványa Környezetvédelmi 

Programja 2019-2024” felülvizsgálati dokumentációját megegyező tartalommal 

jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

(Dévaványa Környezetvédelmi Programja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 
 

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

„Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Program” felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy az Európai Unió által finanszírozott projektek tervezésekor kötelező elem a 

környezeti fenntarthatóságra történő hivatkozás és az azt szolgáló előre tervezett gyakorlati 

törekvések bemutatása. A programot kétévente felül kell vizsgálni, ami megtörtént.   

A pályázónak, így Dévaványa Város Önkormányzatának is a települési környezeti 

fenntarthatósági elvének az érvényesítését a pályázati dokumentációban illetve a projekt 

végrehajtása során, a fenntartási időszak végéig ellenőrizhető módon érvényre kell juttatnia.  

A polgármester ismételten megadja a szót Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő részére.  

Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő – elmondja, hogy a Local Agenda 21 

Fenntartható Fejlődés Helyi Program 2013. évben készült el, amely szerkezetében jó. Az 

elmondottak miatt a szerkezeti felépítésbe nem nyúlt bele, azt megtartva felülvizsgálta az 

alapadatokat, a helyzetértékelést, frissítette. A helyzetértékelésből kiindulva megnézte a 

célokat, feladatokat. A célok a feladatok, a projektek köré tervezve jelentek meg. A korábbi 

tervező a projekteket 3 pillér köré szervezte: környezetvédelem, a társadalom és a gazdaság 
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köré.  Megvizsgálta, hogy az elmúlt öt évben, 2013. óta pályázatok, beruházások által 

megvalósult fejlesztések, mely projektekhez sorolhatóak be. Volt olyan javaslata, hogy 

bizonyos projekteket hagyjanak el, túl átfogó volt a megfogalmazás, nem illeszkedett a mai 

helyzetbe, néhány helyen szúrt be új projektet. Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy 

melyeket kell folytatni. Mindezek táblázatos formában megjelennek az anyag végén.  

Elmondja, hogy a LOCAL AGENDA 21 program a lakosság részvételén is alapszik. A Város 

környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékelés 

elkészítéséhez kérdőíveket készítettek, melyet a lakosság és a városban tanuló diákok számára 

küldtek meg az Önkormányzat segítségével. A kérdőívek kiértékelésének eredményei 

rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a lakosság 

Dévaványáról való véleményére. 

Érdekes, hogy a fiatalok hogyan látják a környezet, a természetvédelem helyzetét. 

A dokumentum SWOT analízist is tartalmaz, ami összefoglalja az egész helyzetértékelést.  

Úgy gondolja, hogy mindkét dokumentum megfelel a pályázatokhoz szükséges elvárásoknak.    

Röviden ennyit kívánt elmondani az anyag kapcsán a jelenlévők számára.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a környezetvédelmi szakértőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi 

Programja felülvizsgálati dokumentációját elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Köszönik a szakértő munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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: 

34/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településre vonatkozó Local 

Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja felülvizsgálati dokumentációját 

megegyező tartalommal jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

(A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértőnek 

a munkáját, valamint azt, hogy eljött a képviselő-testületi ülésre és szóban kiegészítette az 

írásos anyagokat.  

 

Nyuzó Marietta képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 9 fő.  

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő, átfogó, világos 

képet ad a tevékenységükről Gyomaendrőd és Dévaványa vonatkozásában egyaránt.   

A polgármester megadja a szót dr. Pacsika György járási hivatalvezető részére, ha az írásos 

anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

dr. Pacsika György járási hivatalvezető – köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a tévé 

képernyője előtt lévő dévaványai lakosokat.  

Elmondja, hogy teljes körű tájékoztatást kívántak nyújtani a tevékenységükről az írásos 

előterjesztésben. Az éves tájékoztatójuknak az a célja, hogy évente egy alkalommal átfogó 

képet nyújtsanak a munkájukról. 

Röviden rávilágít azokra a dolgokra, amelyek különösen hangsúlyosak voltak a 2018-as 

évben.  

Elmondja, hogy már ötödik éve jól együtt dolgozik a járási hivatal és az önkormányzat.  

Elmondja, hogy az engedélyezett dolgozói létszámuk 66 fő, amelyből 8 fő húsvizsgáló segéd 

munkatörvénykönyves. Országos szinten közepes méretűnek mondható a járás. A létszámstop 

ellenére igyekeztek a problémákat megoldani. Jelenleg 5 betöltetlen státusszal működnek, 

belső átszervezéssel próbálják tartani a színvonalat.  

Az ügyfelek és az ügyiratok száma hasonló a 2017. évihez, ami egy beállt rendszert feltételez, 

megvannak a feladatok. 

A két kormányablakkal kapcsolatban is azt tudja elmondani, hogy beállt heti ügyfélszám van. 

Dévaványán kb. heti 200 ügyfél jelenik meg a kormányablakban. A két kormányablak 

összesen 28.690 ügyfelet fogadott a 2018. évben, Gyomaendrődön 19.338 ügyfél volt, míg 

Dévaványán 9.352. 

A járási hivatal kormányablakaiban elhelyezett ügyfélhívó berendezések által készített 

statisztika alapján az átlagos várakozási idő a 2018. évben 11 perc 55 másodperc volt, 

Gyomaendrődön 12 perc 16 másodper, Dévaványán 11 perc 12 másodperc. A kiszolgálási idő 

10 perc 08 másodperc, Gyomaendrődön 11 perc 08 másodperc, míg Dévaványán 8 perc 02 

másodperc, így az ügyfelek átlagosan 22 perc 03 másodpercet töltöttek a kormányablakokban.  

Az adatok az országos átalagnak megfelelőek, tehát az országos átlagnak megfelelő 

gyorsasággal dolgoznak. 
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Az elektronikus ügyintézés bevezetése komoly nehézségeket jelentett a 2018. év elején a 

Kormányablak Osztály számára, ami már gördülékenyen megy.  

Elmondja, hogy 2018. október 10-én megtartották a „a Kormányablak délután Ecsegfalván” 

elnevezésű rendezvényt. Az esemény tapasztalatai nagyon pozitívak voltak. Közel 30 ügyfél 

volt. Első alkalommal vették igénybe a Kormányablak Buszt, ami az ecsegfalvi lakosság 

körében igen nagy népszerűségnek örvendett. A Kormányablak Busznál ügyfélkapu létesítése, 

személyazonosító igazolvány cseréje, magánútlevél kiadása, vezetői engedély cseréje és 

lakcím létesítése történt. Meg kell nézni, hogy mely rendezvényre érdemes Kormányablak 

Buszt igényelniük. Dévaványára is szeretnének eljönni a Kormányablak Busszal. Ez ügyben 

egyeztetni fog a polgármesterrel, hogy mely rendezvény lenne a legalkalmasabb. Az ügyfelek 

láthatják a technika fejlődését.  

A hivatalvezető röviden szól a Hatósági, Gyámügyi és Igazgatásügyi Osztály munkájáról.   

Az osztály gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai között kiemelt jelentőségűek a gondnokság 

alatt álló személyekkel összefüggő hatósági eljárások.  

A gondnokoltak legnagyobb része dévaványai szociális intézményekben él, melyek 

szakosított ellátó intézmények. A járási hivatal illetékességi területén összesen 272 fő olyan 

személy él, akit a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, ebből 62 fő 

gyomaendrődi, 210 dévaványai lakos, ami jelentős feladatot ró a dévaványai kirendeltség 

munkatársaira. 2018. év végén 75 gyermek állt nevelésbe vétel alatt, míg 134 gyermek 

gyámság alatt. A járás területén tovább nőtt a védelembe vett gyermekek száma, mely 24 

főről 29 főre emelkedett. Elmondja, hogy a bírósági eljárásokon kötelező részt venni. 2018. 

évben közel 80 bírósági tárgyaláson vettek részt. 

Elmondja, hogy 2018. januárjától Rejtő Éva az osztály vezetője.  

Röviden szól a gyermekek otthongondozási díjáról, amely bruttó 100.000,- Ft. A járásban 58 

érintett család van.  

Röviden szól a fogyasztóvédelmi feladatellátásról.  

Elmondja, hogy 2018. évben 49 fogyasztóvédelmi ellenőrzést tartottak, 18 esetben 

tapasztaltak jogsértő magatartást. A fiatalkorúak alkohol, illetve dohánytermékkel történő 

kiszolgálásnak ellenőrzése során egy alkalommal történt meg a fiatalkorú dohánytermékkel 

történő kiszolgálása.  

Elmondja, hogy a Földhivatali Osztályt sújtotta leginkább a létszámstop, ennek ellenére 

sikeresen helytálltak a munkájukban. Említést tesz a parlagfű ellenőrzésről, a bírságolásról.  

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatairól szól. Az elmúlt évben 

1423 esetben végeztek hatósági ellenőrzést, 52 esetben szabtak ki bírságot. 

A Foglalkoztatási Osztály feladatellátása kapcsán szól röviden.  

Elmondja, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma országosan évről évre folyamatos 

csökkenést mutat és a negyedéves munkaerő-piaci felmérések is azt mutatják, hogy a járásban 

a munkáltatók 33 %-os bővítést terveznek, így várhatóan nő a bejelentett állások száma és 

tovább csökken az álláskeresők és közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma.  

Nyilvántartásukban 2018. december végén 647 álláskereső volt. Szól a képzésekről, 

amelyeket a munkáltatók igényeikhez próbálják igazítani.  

A hivatalvezető elmondja, hogy az uniós források terhére az elmúlt évben 659 fő bevonása 

történt meg, a kifizetett támogatás összege közel 396 millió forint volt. A hazai források 

terhére 2013 fő számára 907 millió forint került kifizetésre az elmúlt évben.  

Folyamatosan mérik partnereik (ügyfelek 96,8 %, munkáltatók 95 %, saját dolgozó 73,4 %) 

elégedettségét. Mérés eredménye azt jelezni, hogy magas színvonalú, jó munka folyik az 

osztályon.  

Elmondja, hogy járási szinten közel 50.000 iktatott ügyirat volt, a fellebbezések száma 17 

volt, amelyből 2 változtatott meg a másodfokú szerv.  
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Elmondjak, hogy a bekeseijarasok.hu internetes oldal, folyamatosan, naprakészen frissítve 

van, ahol tájékozódni tudnak az érdeklődők.  

Szól a kiemelten fontos eseményekről a járási hivatal életében. Elmondja, hogy második 

alkalommal került sor a Járási Köznevelési Fórum megszervezésére. Nyílt napon szerveztek 

az oktatási intézmények részére, ahol az iskolások megismerkedhettek a hivatal mindennapi 

működésével.  

Szól a 2018. március 18-ai szélviharról, a kialakult katasztrófa helyzetről. A HVB 

határozathozatalának, valamint a települések polgármestereinek és az érintett szervezetek és 

szolgáltatók gyors összefogásának köszönhetően sikerült úrrá lenni a kialakult helyzeten. 

Megköszöni a polgármester helyállását.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Kábítószer Egyeztető Fórum és a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

közös szervezésében 2018. március 22-én került megrendezésre a „Mindig meg lehet találni a 

célhoz vezető utat” című rendezvény, amelyen az előadók az ifjúság tudatának és 

szemléletének pozitív formálását igyekeztek elérni.  

Szól az ifjúságvédelmi konferenciáról.  

Elmondja, hogy minden év decemberében a zene világnapjának adnak otthont. Az elmúlt 

évben a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus „Adventi Dallamok” elnevezésű koncertet 

adott, amely sikeres volt.  

Elmondja, hogy december hónapban került sor az új diákvezetők, diák járási hivatalvezető és 

diákpolgármester ünnepélyes beiktatására. Fontos számukra a tanuló ifjúság véleménye.  

Köszöni a figyelmet röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Megjegyzi, hogy a 2018-as év nyugodtabb volt, mint az előző év. Sok sikert és jó munkát 

kíván a testület számára. Bízik abban, hogy továbbra is jól együtt tudnak működni.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hivatalvezetőnek az elmondottakat. 

A hivatalvezető elmondta, hogy a hivatal és az önkormányzat együttműködése korrekt, amit 

csak meg tud erősíteni. Törekszenek a további jó kapcsolatra.   

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

javaslatukat.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

megjelenteket. 

Elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag 

elfogadásra javasolnak a testület felé. Köszöni a részletes írásos tájékoztatót, remekül 

kidolgozott anyagot kaptak, ezúton köszöni meg a Gyomaendrődi Járási Hivatalban dolgozók 

munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Kérdése, hogy a dévaványai kormányablakban mikor köszönthetik a 20.000 ügyfelet? 

dr. Pacsika György járási hivatalvezető – a polgármester kérdésére elmondja, hogy utána fog 

nézni, hogy kb. mikor kerül sor az ügyfél köszöntésére.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

35/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület a hivatal vezetőjének és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: -  

 

 (A Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató megvitatása.  

Elmondja, hogy most is, mint minden évben be kívánják mutatni a fejlesztési elképzeléseiket, 

amelyeket terveznek megvalósítani az idei évben. A beruházások egy része már folyamatban 

van. Bízik abban, hogy minél több meg fog valósulni az elképzeléseikből.  

A polgármester elmondja, hogy a tájékoztató mind az önkormányzat saját önerejéből 

megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket, mind a pályázat útján megvalósítandó 

fejlesztéseket tartalmazza. 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), emberi erőforrás fejlesztési operatív 

program (EFOP) és Vidékfejlesztési program (VP) keretében kiírásra kerülő pályázatok 

kapcsán tervezett beruházások megvalósítása is szerepel az anyagban.  

A Vidékfejlesztési program keretében kiírt pályázatra még a mai nap folyamán vissza fognak 

térni, amely a külterületi utak megvalósításával kapcsolatos, mivel a költségek ellehetetlenítik 

ennek a megvalósítását.  

Elmondja, hogy a volt Téglagyári területen alapinfrastruktúra kiépítése és üzemcsarnok 

építése folyamatban van.  

A bölcsőde megépítés szintén folyamatban van.  

A Kerékpárút megvalósítására egy új közbeszerzési eljárást kell kiírni, amire még a mai nap 

folyamán vissza fognak térni.  

A Városi és közösségi ház kialakítása, többfunkciós közösségi rendezvénytér létrehozása 

folyamatban van.  

Az Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése szintén folyamatban van. A hőszigetelési 

munkálatok elkezdődtek.  

Humánszolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban. A projekt lebonyolítása 

folyamatban van.  

Esély otthon, önkormányzati ingatlanok felújításával kapcsolatban elmondja, hogy 

folyamatban van, az első lakó be is költözött.  

A képzések, a fórumok folyamatosak. Az eddigiek közül a tegnapi napon tartott fórum volt a 

legsikeresebb a vállalkozóvá válás témában.  

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés- Házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat 

infrastrukturális fejlesztése folyamatban van. A gyermekorvosi rendelő felújítása hamarosan 

elkészül.  
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Kisléptékű településfejlesztési akciók – közterek felújítása kapcsán elmondja, hogy a 

LEADER pályázatok elbírálása március elején fog elkezdődni.  

Dévaványa Szennyvíztisztító telep fejlesztése folyamatba kerül. 

Számtalan olyan beruházásról beszélhetne még, amelyeket saját forrásból terveznek 

megvalósítani: 

- belterületi járdaépítések, 

- útépítési fejlesztések, 

- csapadékvíz-elvezető árok felújítás. 

Fontosnak tartja a Margaréta Idősek Otthona előtt a csapadékvíz elevezető rendbetételét, azt 

követően, ha az épület felújítása befejeződik.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 

elhangzottakat.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a hétfői 

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztésben felsorolt fejlesztési 

elképzeléseket. Az elképzelések reálisak, megvalósíthatóak. Az anyag hosszú évek 

elképzeléseit tartalmazza.   

A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

36/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

2018. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató megvitatása.  

Előterjesztésemben a Gazdálkodási Iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási 

cselekményei kerültek bemutatásra 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan.  

Az előterjesztésben szereplő táblázat részletezi az összes kintlévőséget, ezen belül a 

hátralékos tartozásokat, valamint az elmúlt évben behajtott tartozások összegét.  
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A polgármester elmondja, hogy 2018.01.01-én az összes kintlévőség 61.707.905,- Ft volt, 

melyből hátralékos tartozás 35.401.796,- Ft. 2018.12.31-én az összes kintlévőség 

55.123.165,- Ft, melyből hátralékos tartozás 33.958.428 Ft. Az elmúlt évben az összes 

kintlévőség 6.584.740,- Ft-tal csökkent, a hátralékos tartozás pedig 1.443.368,- Ft-tal. 

A 2018-as évben behajtással 1.271.421,- Ft hátralék térült meg.  

Az összes kintlévőség összege folyamatosan csökken, a hátralékos tartozások összege is 

folyamatos csökkenést mutat, de nem olyan nagy ütemben, mint az összes kintlévőségé.  

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha 

az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az írásos anyagban 

szereplő oszlopdiagramon a kintlévőségek állományának alakulása látható 2017.01.01-ig 

visszamenőleg, amin jól látható az összes kintlévőség folyamatos csökkenése, valamint a 

hátralékos tartozások kisebb mértékű, de ugyancsak folyamatos csökkenése, ami pozitív 

dolog. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek a rövid kiegészítést.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 

elhangzottakat.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a tájékoztató elfogadását 

javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

37/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtása 

érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: - 

 

(A 2018. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 
 

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

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

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja alapján a költségvetési év 
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elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie 

az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési terv a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig irányadó közbeszerzési 

értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra. 

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó 

nemzeti és uniós értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény rögzíti. Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72-75. §-a az előterjesztésben 

leírtak szerint határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzési 

értékhatárokat a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakban. 

A jelenleg előterjesztett közbeszerzési tervben Dévaványa Város Önkormányzatának a 

közbeszerzéseire az irányadó eljárásrend a nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó. 

Uniós értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzést a tervezet nem tartalmaz.  
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Külterületi helyi 

közutak  
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. I. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 
nem 

Multifunkcionális 

épület építése 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1.) b. nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
igen 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. III. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

Belterületi utak 

felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 

A 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. 

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha 

az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

38/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat.    

 

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

CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

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

3. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs 

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

fejezet harmadik rész.): 5 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 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Külterületi helyi 

közutak  
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. I. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 
nem 

Multifunkcionális 

épület építése 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1.) b. nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
igen 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. III. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

Belterületi utak 

felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 
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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: 2019. március 31. 

 

 

7. Napirendi pont 
 

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

Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés meghirdetéséről döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az idén is, mint minden évben a Szociális Földprogram keretében a 

szociálisan rászorulók körében állattenyésztést kívánnak megvalósítani. 

A programban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és 

több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp kerül biztosításra az 

állatok tartásához. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére, ha van az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az igénylés helye a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 12. irodája, az igénylés ideje pedig 2019. március 11. – 2019. március 

25. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az aljegyzőnek a kiegészítést.  

Elmondja, hogy a felhívás a Dévaványai Hírlap következő számában meg fog jelenni, 

valamint Dévaványa Város honlapján is olvasható lesz. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés meghirdetésével a 

határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a Szociális Földprogram keretében megvalósuló állattenyésztés meghirdetésével a 

határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért. A bizottság fontosnak tartja ezt a programot. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Szociális Földprogram keretében 

megvalósuló állattenyésztés kerüljön meghirdetésre, a határozati javaslatban foglaltaknak 

megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

39/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg és az 

alábbi felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban:   

 

FELHÍVÁS 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a 

szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg. 

 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a) jövedelemmel nem rendelkeznek;  

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750Ft-ot 

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;  

d) pályakezdő munkanélküliek.  

és vagyonnal nem rendelkeznek. 

Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást. 

 

A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg 

baromfiindító táp, a 3 és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító 

táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.  

 

Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája 

Az igénylés ideje: 2019. március 11. – 2019. március 25. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 

Hírlapban történő közzétételéről gondoskodjon.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

8. Napirendi pont 
 

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

rendeletmódosítással kapcsolatos.  

Elmondja, hogy az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításának 

indokoltságát az adja, hogy a Képviselő-testület eladásra kijelölt ingatlanokat. Az ingatlanok 

közül található olyan, amely a korlátozottan forgalomképes vagyon kategóriába sorolt. Az 

eladás meghirdetése előtt szükséges a felsorolt ingatlanok forgalomképes vagyon körébe 

történő átcsoportosítása.  

 Dévaványa  21/1 hrsz  Beépítetlen terület Körösladányi út  168 m2 

 Dévaványa  408/2 hrsz Beépítetlen terület Árpád u. 93 m2 

 Dévaványa  780 hrsz  Beépítetlen terület, kert Mezőtúri út  434 m2 

 Dévaványa  1858 hrsz  Beépítetlen terület Bethlen Gábor u.  58 m2 

 Dévaványa  2432 hrsz  Beépítetlen terület  2106 m2 
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 Dévaványa  2433 hrsz  Beépítetlen terület  2983 m2 

 Dévaványa  2434/1 hrsz  Beépítetlen terület  2169 m2 

 Dévaványa  2434/2 hrsz  Beépítetlen terület  2169 m2 

 Dévaványa  2435 hrsz  Beépítetlen terület  1489 m2 

Az elmondottakon túl szükségessé vált a 13. § (2) bekezdésének aktualizálása is miszerint a 

polgármester dönt az 500.000,- Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről, és az 

500.000,- Ft értékhatárt el nem érő használat és hasznosítási jog átengedéséről, ha a használat 

az 1 évet nem haladja meg, mert a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete értelmében az 

összeghatár 1.000.000,- Ft.  

A polgármester megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos 

anyaghoz? 

Czene Boglárka jegyző – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával a tervezet 

szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletét 

 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti  

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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9. Napirendi pont 

 

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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításával kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a módosításnak több oka is van.  

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

bekezdés a) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet 

alkot. 

A polgármester elmondja, hogy Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetője Tóth Julianna benyújtotta önköltségszámítását és javaslatát a térítési díjak 

megállapításához, amely az előterjesztéshez mellékelve van. 

A helyi rendelet módosítását eredményezi továbbá, hogy a Költségvetés Egyeztető 

Munkacsoport üléseit követően az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét 

megalkotta és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szünidei 

étkeztetését tekintettel a kérelmek számára és a szűkős feladatfinanszírozásra nem tudja 

támogatni, így ezen ellátás és a hozzá tartozó melléklet törlésre kerül a helyi rendeletből. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklet 

szerinti vagyonnyilatkozat nyomtatvány hatályát vesztette, így a rendeletünkben történő 

hivatkozást is törölni szükséges. De az egyes ellátások tekintetében továbbra is vizsgálandó a 

vagyoni helyzet, ezért formanyomtatvány bevezetése szükséges, mely mellékletét képezi helyi 

rendeletünknek. 

Szabályozni szükséges a normaszövegben, hogy a lakhatási támogatás megállapítása iránt 

benyújtott kérelmekhez szükséges csatolni a kérelem benyújtását megelőző hónapközüzemi 

számlamásolatát és a lakás m2-nek hitelt érdemlő módon történő igazolását, továbbá a 

megállapított ellátás esetén a jogosult elhalálozása esetén az örökösnek történő havi támogatás 

kifizetéséről szóló rendelkezést.  

Az elmondottakon túl szükséges még a rendelet mellékletét képező nyomtatvány a 

gyakorlathoz történő igazítása az egyszerűbb ügyintézés tekintetében. 

A polgármester megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos 

anyaghoz? 

Czene Boglárka jegyző – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 
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A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletét 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  

6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 4. 

számú módosítása.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről szóló 

költségvetését az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés fő 

összege bevétellel kiadással egyezően 2.550.848 eFt volt.  

Jelen előterjesztésben a költségvetés 4. módosítására tesznek javaslatot, amelynek összege 

20.458 eFt növekedés. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel, kiadással 

egyezően 4.317.226 eFt-ra módosul.  

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése, 

 központi támogatások, 

 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 

Előzmények:  

A költségvetés 1. módosításával a költségvetés fő összege 38,4 %-kal nőtt. A módosításból 

legnagyobb hányad a 2017. évről képződött maradvány, a másik jelentős tétel a 

közfoglalkoztatás támogatása volt. 

A költségvetés 2. módosításával a költségvetés fő összege 688.630 eFt-tal emelkedett, amely 

pályázati támogatások miatt vált szükségessé.  

A költségvetés 3. módosításakor a növekedés 78.248 eFt, így a költségvetés főösszege 

4.296.768 eFt-ra módosult. 

Jelen módosításból az Önkormányzat gazdálkodási körében 17.585 eFt emelkedés, a Közös 

Hivatalnál 811 eFt emelkedés, a DÁMK-nál 4.910 eFt emelkedés, a Margaréta Intézménynél 

2.848 eFt csökkentés vált szükségessé. 

A bevételek és a kiadások az előterjesztésben szereplő táblázatokban részletezve vannak.  

A javaslat elfogadásával a 2018. évi költségvetési rendelet fő összege 4.296.768 eFt-ról 

4.317.226 eFt-ra módosul. 

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
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Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy ez a negyedik 

módosítás tartalmazza azt, hogy év végén mindig a teljesítéshez igazítják az előirányzatokat, 

valamint az utolsó negyedév előirányzat módosításait, hiszen szeptember 30-ával volt utoljára 

előirányzat módosítás. Elvileg ez az utolsó módosítás, de ha a felettes szerv könyvelés 

módosítást kér, akkor még szükséges lesz módosítani a rendeletet.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletét 

 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításával kapcsolatos. 

Elmondja, hogy egy eredménytelen és egy eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően 2019. február 1-jétől szerződést kötöttek a Junior Vendéglátó Zrt-vel.  

A nyertes vállalkozás általa adott ártáblázat szerint határozta meg a térítési díjakat, ez adott 

esetben kedvező, másrészt kedvezőtlenebb, mint eddig volt. A rendeletben az ár megállapítása 

a szülőkre nézve pozitív, hiszen az eddigi térítési díjak számukra nem változtak, némely 

esetben csökkent is a térítési díj. A felmerült többletkiadást az önkormányzatnak át kell 
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vállalni. A Szociális Bizottság ülésén szó volt arról, hogy egyes esetekben 7,1 %-os és  

7,4 %-os emelések történtek. A jelenlegi szolgáltatás kedvezőtlenebb, mint az előző volt, a 

piaci árakat el kell fogadni. Az elmondottak miatt többlet kiadás fog jelentkezni a 

költségvetésben, hiszen a szociális normatívára kapott állami támogatás több 10 millió 

forinttal kevesebb, amiből eddig el tudták számolni a közétkeztetést is. Megjegyzi, hogy az 

elmúlt évben is közel 3 millió forinttal kellett kiegészíteni a közétkeztetést.  

Összességében úgy gondolja, hogy a szolgáltatással nincs gond.  

A szülők az ízvilágra panaszkodnak, amit el tud fogadni és meg tud érteni. A korábbiakhoz 

képest nyilván lényegesen nagyobb palettából merítenek a főzött ételek tekintetében. Olyan 

ételek is szerepelnek az étlapot, amelyek eddig nem voltak. Az étkezőknek meg kell szokni az 

idegen, ismeretlen ízeket. Elmondja, hogy eddig minőségi kifogás nem érkezett. Elmondja, 

hogy az óvodai telephelyeken az ÁNTSZ ellenőrzést tartott, mindent rendben találtak, amiről 

a jegyzőkönyvek tanúskodnak. Az ételmintákat 72 óráig tárolják, azokat a megfelelő 

hatóságok bevizsgálják. Egyetlen egy esetben sem érkezett vissza olyan hatósági jelzés, hogy 

az étel romlott, nem megfelelő minőségű.  

Számukra az volt a legfontosabb, hogy az ellátást folyamatában tudják biztosítani. 

Már említette, hogy két közbeszerzési eljárást bonyolítottak el, az elsőre ajánlat sem érkezett, 

a másodikra pedig egyetlen ajánlat érkezett.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közétkeztetés kapcsán három érdeklődő volt. Egy 

törökszentmiklósi, egy kisújszállási és a budapesti cég. A törökszentmiklósi cég az érdeklődés 

szintjén megmaradt, a kisújszállási cég a pályázati anyagot letöltötte, de nem pályázott, a 

pályázati biztosítékot nem fizette meg, a budapesti cég nyújtotta be pályázatát, amely a Junior 

Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.  

Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület minden lehetőséget megteremtett arra, hogy bárki 

tudjon a kiírásra pályázni. Sajnálja, hogy verseny gyakorlatilag nem volt. Versenyhelyzetben 

talán kedvezőbb is lehetett volna a szolgáltatási díj.   

A legfontosabb az, hogy a szolgáltatás biztosított.  

Elmondja, ha valaki szeretné megkóstolni az ételt, az megteheti, a szolgáltató lehetőséget 

biztosít arra, minden nap plusz adagokat szállít.  

A polgármester elmondja azt is, hogy lehetőség van évi 30 alkalommal ingyenesen igénybe 

venni a termet. A pályázati kiírásban ez is szerepelt. A civil szervezetek rendezvényeiket meg 

tudják tartani. Megjegyzi, hogy már 3 alkalomra le van foglalva a terem. Lehetőség van arra 

is, hogy a konyhán dolgozók főzzenek, amely egyeztetés kérdése. Kéri az érdeklődőket, hogy 

Bácsi Emília kapcsolattartót keressék fel a napközi konyhán, ő tud tájékoztatást adni.   

A polgármester visszatér az előterjesztésre.  

Elmondja, hogy az írásos anyagban szerepel egy táblázat, amelyben az árak láthatóak.   

Megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

Czene Boglárka jegyző – felhívja a lakosok és a szülők figyelmét arra, hogy ez a rendelet 

2019. április 1-jétől lép hatályba. Tehát a márciusi térítési díjak beszedése a jelenlegi áron 

történik. Tehát ahogyan a polgármester is említette április 1-jétől fognak a szülők csökkentett 

térítési díjat fizetni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek a kiegészítést.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság hétfői ülésén részletesen megtárgyalta az anyagot. A bizottság tagjai egyhangúlag 

egyetértenek a rendelet módosításával.   

Örömmel veszi, hogy a szülők alacsonyabb térítési díjat fizetnek, viszont az önkormányzatnak 

ez többe fog kerülni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyetért a rendelet módosításával. Bízik abban, hogy a felnőtt étkeztetés is 

megoldott lesz, mint korábban.    

Az ülésen merültek fel kérdések, amelyekre a választ megkapták.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A cég megyei vezetőjét, azt az információt kapta, hogy keresik a megoldást a felnőtt 

étkeztetés megoldására vonatkozóan.  

A polgármester elmondja még, hogy az összes étkező gyermek közül kb. az 1/3-a fizeti a  

100 %-os térítési díjat, kb. 1/3-a az 50 %-ost, több mint 1/3-a nem fizet térítési díjat.   

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 

6/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletét 

 

A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló  

10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

12. Napirendi pont 
 

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

„Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

tájékoztató. 

Elmondja, hogy bíztak abban, hogy a mai napig meg fog érkezni az a tanúsítvány, amelyet a 

Közbeszerzési Hatóságtól vártak. Az elmondottak miatt e tárgyban döntést nem tudnak hozni, 

így egy tájékoztatást nyújt a jelenlévők számára.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú 

„Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyban eljárás megindító felhívást küldött 

meg az érdeklődését jelző és az önkormányzat által megjelölt gazdasági szereplőnek 2018. 

november 26. napján. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz a 2018. december 15-én 10 óráig 

5 db ajánlatot nyújtottak be, amelyből 2 db ajánlat volt érvényes.  

A bíráló bizottság értékelte a benyújtott ajánlatokat és megállapította, hogy a BODOC BAU 

Építőipari és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, Szilasliget u. 5.) és az Épcenter Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. (5553 Kondoros, Csabai u. 41.) ajánlattevők ajánlatai érvényesek. A többi 
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ajánlattevő ajánlata, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget úgy 

érvénytelennek tekinthetőek.  

A bíráló bizottság a két érvényes ajánlatot megvizsgálta a legjobb ár-érték arány 

szempontrendszerének figyelembe vételével. 

Az értékelés során a BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata kapta a 

legmagasabb pontszámot. A Kft. ajánlata 356.565.783,- Ft, amely jóval magasabb, mint a 

rendelkezésre álló összeg, amely nettó 255.485.900,- Ft.  

Elmondja, hogy a másik érvényes ajánlat 315.600.476,- Ft, amely közelebb van az 

elképzelésükhöz. Említést tesz az előadásról, ahol a tervező által bemutatott kiviteli terveket 

és a tervezői költségeket ismerhették meg. A korábbi tervezői árakhoz képest magasabb 

árakat mutatott be. A tervező szólt az aszfalt és más szükséges építőanyagok áremelkedéséről. 

A becsült ár és a tervezői költségvetés között is kb. 50 millió forint különbség volt. Erre még 

a képviselő-testület azt mondta, hogy saját költségvetésből biztosítja. Véleménye szerint a 

megvalósításhoz 110 millió forint nem lenne célszerű biztosítani. Egy új közbeszerzési eljárás 

megindításáról kell majd döntést hozniuk, ha megérkezik a Közbeszerzési Hatóságtól a 

tanúsítvány.  

Számításaik szerint a határidőbe bele fognak férni, mivel szeptember végéig kell elszámolni a 

pénzzel. Véleménye szerint, ha júniusban elkezdi a kivitelező a munkát, azt szeptember 

végéig be tudja fejezni.     

Tehát döntést a mai ülésen nem tud hozni a képviselő-testület. Kéri, hogy a tájékoztatást 

fogadják el.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

40/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Kerékpárforgalmi 

hálózat bővítése Dévaványán” elnevezésű közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -   

 

 

13. Napirendi pont 
 

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

mezőgazdasági bérmunkákra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában és művelésében lévő Dévaványa, Külterület 

0752/20 és a 0439/10-14 helyrajzi számú 51,4 ha terület kétszeri (március és május 

hónapban) műtrágya biztosítással történő műtrágyázása, valamint a Dévaványa, Külterület 

0942/3 helyrajzi számú 59,9 ha terület kétszeri (június és szeptember hónapban) szárzúzására 

van szükség a mezőgazdaság munkálatok során. 

A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek 

árajánlatkérést.  
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A helyi beszerzési eljárásra 2019. február 21. 11 óráig egyetlen ajánlatot nyújtottak be, mely a 

következő: 

1. AGRICOLA Dévaványa Kft. – 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Ajánlati ár 

műtrágyaszórás  nettó:  4.000,- Ft /ha+ áfa, azaz  bruttó: 5.080,- Ft/ha 

szárzúzás  nettó:  6.000,- Ft /ha+ áfa, azaz  bruttó: 7.620,- Ft/ha 

Az ajánlatot megvizsgálva megállapították, hogy ajánlattevő ajánlatához csatolt minden előírt 

dokumentumot, valamint az ajánlat megfelelnek az Ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ezért 

ajánlatok érvényesek. 

Az ajánlat alapján a munkadíj az alábbiak szerint alakul:  

Megnevezés Mennyiség Alkalom 
Nettó 

egységár 

Bruttó 

egységár 
Mindösszesen 

műtrágyaszórás 51,4 ha 2 4.000,- Ft 5.080,-Ft 522.224,- Ft 

szárzúzás 59,9 ha 2 6.000,- Ft 7.620,-Ft 912.876,- Ft 

Mindösszesen:     1.435.100,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Tehát javasolják a „Mezőgazdasági bérmunkák 2019. évben” tárgyában indított beszerzési 

eljárás eredményeként az AGRICOLA Dévaványa Kft. műtrágyaszórásra adott bruttó 5.080,- 

Ft/ha, valamint szárzúzásra adott bruttó 7.620,- Ft/ha ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

41/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztés 2019. évi mezőgazdasági 

bérmunkái tárgyában indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán 

az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági bérmunkák 2019. 

évben” tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett AGRICOLA Dévaványa Kft. (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 

ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

bérmunkák 2019. évben” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az 

AGRICOLA Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) műtrágyaszórásra 

adott bruttó 5.080,- Ft/ha, valamint szárzúzásra adott bruttó 7.620,- Ft/ha ajánlatát, 

mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőgazdasági 

bérmunkák 2019. évben” tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőgazdasági bérmunkák 

ellenértékét 2019. évi költségvetésében elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 8. a szerződés megkötésére 

 

 

 

14. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyert a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati konstrukción a 

város határában elhelyezkedő Szennyvíztelepi út (hrsz. 0519), valamint a Kéthalmi út (hrsz. 

0804,0806) felújításához. Erről már az ülés elején tett említést.  

A pályázaton 56.553.579,- Ft-ot nyert az önkormányzat.  

A helyi beszerzési eljáráson kiválasztott tervező cég a kiviteli terveket és a részletes tervezői 

költségvetést elkészítette, mely alapján sajnos a kivitelezés várható költsége jelentősen 

meghaladja a pályázaton elnyert támogatást. 

Az elnyert 56.553.579,- Ft támogatással szemben a megvalósítás várható költsége bruttó 

82.361.850,- Ft. Az elnyert támogatáshoz bruttó 25.808.271,- Ft önerőt kellene biztosítani. 

Elmondja, ha az utat megvalósítják és a jövő évben elkezdődik a szennyvíztisztító-telep 

rekonstrukciója vélhető, hogy a beruházás során az út állapota jelentősen megrongálódna. A 

szennyvíztisztító-telep beruház kb. 1,5 milliárd forintba fog kerülni.  

Az elmondottak miatt nem látja célszerűnek azt, hogy ilyen magas önerőt biztosítsanak a 

megvalósításhoz.  

Terveik szerint szerették volna, ha a megvalósítás megtörténi, aminek érdekében lépéseket is 

tettek. Szól a rosszul rögzített földhivatali nyilvántartásokról, amelyek kapcsán lépéseket 

kellett tenni. Az elmondottak miatt erdőterületet kellett vásárolni, amit az erdőhatóság nem 

intézett megfelelően, amelynek költsége az önkormányzatot terheli. Megjegyzi, hogy az 

erdővédelmi bírságot az önkormányzatnak kell megfizetnie. A területet a tulajdonosoktól meg 

kellett vásárolniuk. Szól a kifizetett eljárási illetékekről, amelynek összege meghaladja a 3,5 

millió forintot.  

A polgármester véleménye, javaslata, hogy a pályázatot ne valósítsák meg. A befektetett 3,5 

millió forintra tekintsenek úgy, hogy rendezve lett az fennálló probléma. Elmondja, ha a 

későbbiek során mégis sor kerül a megvalósításra, abban az esetben nem kell újra kezdeni az 

eljárást. Szól arról, hogy ahol aszfalt van, a földhivatali nyilvántartás szerint ott csatorna 

szerepel, ahol az útnak kellene lenni, ott a tulajdonosok erdőterülete van. Tehát ezeket a 

határokat kellett az eljárásban rendezni.   

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tervező nem 

számolta el magát. Megjegyzi, hogy a beérkezett ajánlatok között 1,1 % a különbség.  
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Az irodavezető elmondja, hogy MVH-s pályázatról van szó, így az MVH honlapján rögzített 

anyagárakkal és rezsi óradíjjal kellett számolni. A rögzített árak nem követik a valós életet, a 

nagy különbségnek ez az oka. 

Valánszki Róbert polgármester – nem mondta azt, hogy a tervező elszámolta magát. A 

költség ahhoz kellett, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. A kiviteli terv már a piaci árak 

alapján készült el. A tervező költségvetése reális volt.  

A polgármester elmondja, hogy 24.035.268,- Ft előleg kiutalás történt, mely 2018.07.20-án 

érkezett meg az önkormányzat számlájára, amelyet vissza kell utalni, ha a pályázat 

visszaadása mellett döntenek.  

Feke László műszaki irodavezető – szól arról, hogy további áremelkedések várhatóak. A 

bányákban többszörösére emelték a kavics árát, ami jelentősen ki fog hatni az útépítéseikre.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

 A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, javasolják, hogy az utak építése ne valósuljon 

meg, a kiutalt előleget fizessék vissza.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Elmondja, hogy több település polgármesterével is beszélt ez ügy kapcsán. Mezőberény város 

fizette vissza a legmagasabb összeget, a pályázaton elnyert forrás meghaladja a 100 millió 

forintot. Az áremelések ellehetetlenítik a megvalósítást.  

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tervek 2+1 évig 

érvényesek. Ha ezen időszak alatt a megvalósítás megtörténik, akkor nem kell új terveket 

készíttetni. Véleménye szerint a szennyvíztisztító-telep megépítését követően lesz rá 

lehetőség, bízik benne, hogy lesz pályázati kiírás ilyen célra.  

Valánszki Róbert polgármester – beszélt vállalkozókkal, akik egyetértenek a céllal. Jelenleg 

nem támogatják, már az említett szennyvíztelepi beruházás miatt.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet 

felolvas a jelenlévők számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

42/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázatot a várható önerő megnövekedett mértékére tekintettel 

visszaadja és az önkormányzat részére kiutalt 24.035.268,- Ft előleget és annak 

kamatát visszafizeti a pályázati anyagban foglaltak szerint.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Támogatói Okirattól történő 

elállással.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2019.03.15. 

 

 

15. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

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

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2019. évi 

szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása és az ütemterv elfogadása.  

Az alpolgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a napirend keretében a polgármester 2019. évi 

szabadságának ütemezését kell elfogadni a képviselő-testületnek.  

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 Polgármester Úr esetében a vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2018. évről áthozott 

szabadság nem volt, így 2019. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 32 

nap szabadság illeti meg. Elmondja, hogy a polgármester évi szabadsága 39 nap, mivel 

választási év van, így 32 nap illeti meg.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakat 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.   

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

43/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. január 1. - október 

31. között 32 szabadnapra vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

Szabadság kezdete Szabadság vége Igénybe vett napok száma 

2019.03.11. 2019.03.14. 4 

2019.06.11. 2019.06.20. 8 

2019.07.15. 2019.07.26. 10 

2019.08.05. 2019.08.16. 10 

       Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

16. Napirendi pont 
 

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

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből történő kilépés megtárgyalása. 

A bizottsági ülésen is elmondta, hogy minden olyan szervezetből, egyesületből kiléptek,  

- kivéve a Vasutas Egyesületek Szövetségét -, amelyekről úgy gondolják, hogy kevés 

eredménnyel kecsegtetnek. Elmondja, hogy az elmúlt évben kollégáival vettek részt TÖOSZ 

ülésen, nagyon kevés értéket és eredményt találtak abban. Megjegyzi, hogy 194.000,- Ft-ot 

fizettek be tagdíjként, 25,- Ft-ot lakosonként.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fontolják meg azt, hogy az önkormányzat 2020. 

január 1-től ne legyen a TÖOSZ tagja.  

Az Alapszabály általános rendelkezések 10. pontja tartalmazza a kilépés feltételeit, mely 

szerint a naptári év vége előtt legalább 3 hónappal kell bejelenteni a kilépési szándékot, és az 

erről szóló Képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatát megküldeni. 

Az előterjesztéshez mellékelve van a TÖOSZ Alapszabálya. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát a kilépéssel egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

44/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Önkormányzatok Országos Szövetségének tagságát megszünteti 2020. január 1-jétől 

kezdődően. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

17. Napirendi pont 
 

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

II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos.  

Korábban már erről is volt szó. Dr. Pécsi-Huszár Zoltán háziorvost ajánlották a feladat 

ellátására.  

A Dr. Pécsi-Huszár Zoltán háziorvos szándékát fejezte ki, hogy előre láthatóan 2019. május 1. 

napjától vállalkozóként el kívánja látni a körzet feladatait. 

A Doktor Úr több mint két évtizedig Békéscsabán látott el háziorvosi teendőket, majd két évig 

Franciaországban folytatta a gyógyítást. A Doktor Úr rendelkezik háziorvosi és 

belgyógyászati szakvizsgával is. Dévaványán szeretne praxist létesíteni, amihez minden 

lehetőség adott. A körzet feladatellátása 2016. augusztus 1. napjától helyettesítéssel megoldott 

a Dr. Magyar László és Dr. Magyar Hajnalka háziorvosok közreműködésével. 

A határozati javaslatban szerepel, hogy: „a II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-

ellátására előszerződést kíván kötni Dr. Pécsi-Huszár Zoltán háziorvossal, ha és amennyiben 

az egészségügyi államigazgatási szerv véleménye pozitív. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Valánszki Róbert polgármestert az előszerződés, továbbá 

az előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a feladat-ellátási szerződés aláírására.” 

A polgármester elmondja, hogy az egészségügyi hatóságtól a vélemény megérkezett, amely 

pozitív. Tehát a feladat-ellátási szerződést meg lehet kötni, ha a Képviselő-testület is úgy 

gondolja.  

Elmondja, hogy a holnapi napon fog találkozni a helyettesítést ellátó Dr. Magyar Lászlóval. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Pécsi-Huszár Zoltán szerette volna igénybe venni a 

háziorvosok és a fogorvosok számára nyújtott letelepedési támogatást. Ennek mértéke attól 

függ, hogy milyen régóta betöltetlen a háziorvosi praxis. A doktor úr esetében 14 millió 

forintról lett volna szó. Az elmúlt évekhez képest történt egy változás, amely ezt nem teszi 

lehetővé, aki az 59. életévét betöltötte, az nem igényelhet ilyen jellegű támogatást. Megjegyzi, 

hogy Bács doktornál még meg tudták igényelni ezt az összeget. A doktor úr tájékoztatva lett 

erről, ennek ellenére is szeretne Dévaványán dolgozni.  

Szeretné, ha Dr. Magyar Zoltánék a későbbiekben is vissza tudnák hívni, ha szükséges lesz.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát a feladat-ellátására kössenek 

szerződést Dr. Pécsi-Huszár Zoltán háziorvossal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
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Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság szintén egyetért a szerződés megkötésével.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

45/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy területi 

ellátási érdekből Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

háziorvosi körzetekről szóló 8/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdés a) pontja, illetve 2. számú melléklete szerint meghatározott II. számú 

felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátására előszerződést kíván kötni Dr. Pécsi-

Huszár Zoltán háziorvossal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Valánszki Róbert polgármestert az 

előszerződés, továbbá az előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a feladat-

ellátási szerződés aláírására. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  Feladat-ellátási előszerződés 

 

 

Melléklet a 45/2019. (II.28.) Dv. Kt. határozathoz  

 

Feladat-ellátási előszerződés 

 

amely létrejött egyrészről a Dévaványa Város Önkormányzata (cím: 5510 Dévaványa, Hősök 

tere 1., adószám: 15725321-2-04 statisztikai számjel: 15725321-8411-321-04 törzskönyvi 

azonosító szám: 725327 képviselő neve: Valánszki Róbert polgármester), mint az 

egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről név: Dr. Pécsi-Huszár Zoltán (5600 Békéscsaba, Szója u. 53., szül. hely és idő: 

Sfintu Gheorghe – Sepsiszentgyörgy – Románia, 1955.12.19., anyja neve: Bence Ottilia 

Stefánia,  nyilvántartási szám: 47364), mint egészségügyi közszolgáltatást ellátó (a 

továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint (a 

továbbiakban együttesen: Szerződő felek):  

1. Szerződő felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenység 

végzéséről szóló 2000. II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2016. (VII.27.) önkormányzati rendelet 
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1. mellékletében meghatározott Dévaványa, II. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek. 

2. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott a II. 

felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 

kívánnak kötni, jelen szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén 2019. május 1. 

napjától határozatlan időtartama. 

3. A Szolgáltató az előszerződésben vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződés hatályba 

lépésének napjától feladatait a szakma szabályai szerint, a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(11.25.) EüM. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően, területi ellátási kötelezettséggel, az egészségügyi 

államigazgatási szerv működési engedélyében meghatározott rendelési időben, az 

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2016. (VII.27.) önkormányzati rendelet 

1. mellékletében meghatározott Dévaványa, II. felnőtt háziorvosi körzethez tartozó 

utcajegyzék szerinti területen ellátja. A Szolgáltató feladatait személyesen látja el, 

esetenkénti helyettesítéséről gondoskodik.  

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak egymással feladat-ellátási szerződést kötni, 

amennyiben a Szolgáltató a praxisengedély megszerzését hitelérdemlő módon 

igazolja. Szolgáltató jelen feladat-ellátási előszerződést a praxisengedély kiadása iránti 

kérelemhez csatolja. 

5. Szerződő felek a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 4. pontban foglaltak 

teljesülése esetén legkésőbb 2019. április 30. napjáig kötelesek. 

6. Szerződő felek közül bármelyik fél a feladat-ellátási szerződés megkötését 

megtagadhatja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen 

előszerződésben előírt feltételek teljesülésének hiányában. 

7. Jelen előszerződés az aláírásának napjától a feladat-ellátási szerződés megkötéséig, de 

legkésőbb 2019. április 30. napjáig hatályos. 

Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Öotv., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen előszerződés 2 számozott oldalból 4 egymással egyező eredeti példányban készült, 

melyet a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Dévaványa, 2019. _____________ hó ___ nap 

 

 

 Valánszki Róbert  Dr. Pécsi-Huszár Zoltán 

 polgármester  háziorvos 

 

 

18. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a belső szabályozó eszközök folyamatos felülvizsgálatának során 

szükségessé vált a közalkalmazottakra vonatkozó - Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 289/2017.(X.26.) Dv. Kt. számú határozattal elfogadott - 

közalkalmazotti szabályzat módosítása. A módosításnak három oka van, amelyek a 

következőek: 

- 2019. január 1-jétől kezdődően jelentős változás történt a köztisztviselők részére adandó 

cafetéria juttatás körében. A munkáltató 2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásra 
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vonatkozó kedvező közteherfizetés mellett kizárólag a Széchenyi pihenő (Szép) kártya 

egyes alszámláira nyújthat támogatást. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen időponttól a 

munkáltató béren kívüli juttatásként nem adhat a munkavállalóinak legfeljebb évi 100 

ezer forint összegű pénzjuttatást. 2019-től a közteher alapja a juttatás értéke, amely után a 

kifizetőt 15 százalék szja, továbbá a juttatást 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó 

fizetési kötelezettség terheli 2019. január 1-jétől – azaz az összes közteher 34,5 százalék.  

- a továbbiakban módosításra került a cafetériára való jogosultság is. Azok a 

közalkalmazottak, akik 6 hónapnál rövidebb idejű határozott idejű jogviszonyt létesítenek 

az önkormányzattal vagy intézményeikkel nem lesznek jogosultak ilyen ellátásra. 

- szintén az adózási szabályok január 1-i módosítása miatt szükséges a tanulmányi 

szerződésre vonatkozó rendelkezéseket is módosítani, mivel a munkáltató által 

megfizetett tandíj után a munkavállalónak a bérjövedelemhez hasonlóan adót kell fizetni. 

Ezért a tandíjról kiállított számlát a jövőben a munkavállaló részére kell kiállítani, 

szemben a korábban alkalmazott munkáltat nevére kitöltött számlával. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát a szabályzat módosításával 

egyetértenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a - 2019. március 1-jétől hatályos módosításokat egységes szerkezetben 

tartalmazó - közalkalmazotti szabályzatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

46/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a - 2019. március  

1-jétől hatályos módosításokat egységes szerkezetben tartalmazó - közalkalmazotti 

szabályzatot. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2019. február 28. 

Melléklet:  módosított közalkalmazotti szabályzat 

 

 

19. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a 2019. február 21. napján tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen 

felmerült, hogy a költségalapú bérlakás vonatkozásában, ha a bérlő szerződéskötéskor több 

havi lakbért fizetett meg és a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül a fennmaradó befizetett 

összeg 50 %-ra legyen jogosult vagy ne is kerüljön visszafizetésre a fennmaradó lakbér. 

Annak érdekében, hogy a fenti javaslat realizálódjon szükséges a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbi szerint: 
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„A” 

7. § (10) Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fizetett meg és a bérleti jogviszony 

megszüntetésre kerül a fennmaradó befizetett összeg 50 %-ra jogosult. 

„B” 

7. § (10) Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fizetett meg és a bérleti jogviszony 

megszüntetésre kerül, a fennmaradó befizetett összeg nem kerül visszafizetésre. 

A módosítást követően várható, hogy a pályázók jobban átgondolják, milyen időtartamra 

kívánják igénybe venni a költségalapú bérlakást és így a folyamatos cserélődés elve is 

érvényesülni tud. 

Az elmondottak alapján javasolja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet módosítását.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta javasolják a testület felé az „A” javaslat 

elfogadását, amely a következő: 

„Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fizetett meg és a bérleti jogviszony 

megszüntetésre kerül a fennmaradó befizetett összeg 50 %-ra jogosult.” 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyetért a rendelet módosításával, mely szerint az „A” javaslat kerüljön elfogadásra.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság szintén az „A” javaslat szerint javasolja a rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításával a bizottsági javaslatok alapján – mely szerint „Ha a bérlő szerződéskötéskor 

több havi lakbért fizetett meg és a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül a fennmaradó 

befizetett összeg 50 %-ra jogosult.” – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét 

 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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20. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 

nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 

beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósítandó a helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzésére 

vonatkozóan. A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó támogatási 

kérelem elfogadásra került.  

A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 

vállalkozásoknak 2019. január 30-án 16 óráig volt lehetőségük ajánlataik leadására.  

A pályázat keretében nettó 2.925.000,- Ft + Áfa = bruttó 3.714.750,- Ft került meghatározásra 

méteráru anyag (pamutvászon, krepp, flanel, konyharuha anyag) vásárlására.  

A beszerzési eljárás során az önkormányzat úgy kérte fel a vállalkozásokat ajánlataik 

benyújtására, hogy a kért anyagok összesített nettó egységárára vonatkozóan adják meg 

áraikat.  

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Csárda-Tex Plus Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.) 

 Ajánlati ár:     nettó ár: 4.800,- Ft/m  

Meghatározott keretösszeg (nettó 2.925.000 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 

összesen ~609 m 

2. Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Bem u. 1.) 

Ajánlati ár:     nettó ár: 4.500,- Ft/m 

Meghatározott keretösszeg (nettó 2.925.000 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 

összesen ~650 m 

3. Hazai Tibor egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 36.) 

 Ajánlati ár:     nettó ár: 4.950,- Ft/m  

Meghatározott keretösszeg (nettó 2.925.000 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 

összesen ~591 m 

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy március 1-jével 150 fővel indul a Járási Start Mintaprogram.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

47/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés – 
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Dévaványa Startmunka 2019” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés – 

Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csárda-Tex Plus 

Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.), a Hazai Tibor egyéni vállalkozó (5600 

Békéscsaba, Szarvasi u. 36.) és a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 

Bem u. 1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz 

szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 

Dévaványa, Bem u. 1.) nettó 4.500,- Ft/fm egységáras ajánlatát hirdeti ki a nettó 

2.925.000,- Ft keretösszeg terhére.  

3. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges 

anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a Startmunka program keretében a „Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés a forrást az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 05.    

 

 

21. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 

nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 

beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósított programelemekhez (szociális 

jellegű közfoglalkoztatás, mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) 

szükséges mezőgazdasági anyagok, eszközök (vetőmagvak, munkavédelmi kesztyű, 

növényárnyékolók, stb.) beszerzésére vonatkozóan „Mezőgazdasági anyagok, eszközök 

beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” címmel. A Járási Startmunka 

Mintaprogram megvalósítására vonatkozó támogatási kérelem elfogadásra került.   

A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 

vállalkozásoknak 2019. január 30-án 16 óráig volt lehetőségük ajánlataik leadására.  

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1) CS+T Bringa Kft. – 5650 Mezőberény, Köröstarcsai u. 30.  

 Ajánlati ár:  nettó 6.459.300,- Ft + 1.744.011,- Ft (Áfa), azaz bruttó 8.203.311,- Ft  

2) Csaba Jánosné egyéni vállalkozó – 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

 Ajánlati ár:  nettó 6.070.980,- Ft + 1.639.165,- Ft (Áfa), azaz bruttó 7.710.145,- Ft  

3) Szilágyi és Szilágyi Bt. – 5630 Békés, Rákóczi u. 2. 

 Ajánlati ár:  nettó 6.596.780,- Ft + 1.781.131,- Ft (Áfa), azaz bruttó 8.377.911,- Ft 
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A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

48/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat 

 

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

anyagok, eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági anyagok, 

eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyban indított 

beszerzési eljárásra a  CS+T Bringa Kft. (5650 Mezőberény, Köröstarcsai u. 30.), a Csaba 

Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) és a Szilágyi és Szilágyi 

Bt. (5630 Békés, Rákóczi u 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

anyagok, eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 28.) bruttó 7.710.145,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

anyagok, eszközök beszerzése – Járási Startmunka Mintaprogram 2019” tárgyban indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges építőanyag 

beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadás 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 05.    

 

 

22. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 2019. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 

megvalósítására vonatkozóan pályázatot nyújtott be. A pályázat költségvetésének 
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összeállítása érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást folytatott le a projekt 

keretében megvalósított programelemhez (helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) 

szükséges asztalosipari műszaki cikkek (pl. gyalukés, asztalos szorító, dekopír fűrész, 

csavarbehajtó stb.) beszerzésére vonatkozóan „Járási Startmunka Mintaprogram Dévaványa 

2019 – Műszaki cikkek beszerzése” címmel. A Járási Startmunka Mintaprogram 

megvalósítására vonatkozó támogatási kérelem elfogadásra került.   

A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 

vállalkozásoknak 2019. január 30-án 16 óráig volt lehetőségük ajánlataik leadására.  

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Kábel Elektro Kft. – 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.    

 Ajánlati ár összesen: nettó 1.088.478,- Ft + 293.889,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

1.382.367,- Ft  

2. Orland T+T Kft. – 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 18.   

 Ajánlati ár összesen: nettó 1.113.100,- Ft + 300.537,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

1.413.637,- Ft  

3. Gyulai Kisgép Center Kft. – 5700 Gyula, Temesvári u. 1/A.  

Ajánlati ár összesen: nettó 1095.680.,- Ft + 295.834,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

1.391.514,- Ft  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

49/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram Dévaványa 2019 – Műszaki cikkek beszerzése” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

Dévaványa 2019 – Műszaki cikkek beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárásra a 

Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.), az Orland T+T Kft. (4110 

Biharkeresztes, Kossuth u. 18.) és a Gyulai Kisgép Center Kft. (5700 Gyula, Temesvári u. 

1/A.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 

Mintaprogram Dévaványa 2019 – Műszaki cikkek beszerzése” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 

2/2.) bruttó 1.382.367,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „„Járási 

Startmunka Mintaprogram Dévaványa 2019 – Műszaki cikkek beszerzése” tárgyban 

indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges építőanyag 

beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházások 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 05.    

 

 

23. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 2019. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 

megvalósítására vonatkozóan pályázatot nyújtott be. A pályázat költségvetésének 

összeállítása érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást folytatott le a projekt 

keretében megvalósított programelemekhez (szociális jellegű közfoglalkoztatás, helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) szükséges építőanyagok (sóder, cement, betonacél, 

betonáteresz, padláb, fa fűrészáru) beszerzésére vonatkozóan „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2019” címmel. A Járási Startmunka Mintaprogram 

megvalósítására vonatkozó támogatási kérelem elfogadásra került.   

A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 

vállalkozásoknak 2019. január 30-án 16 óráig volt lehetőségük ajánlataik leadására.  

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Kisvasút Tüzép Kft. – 5622 Köröstarcsa, Róna u. 50.   

 Ajánlati ár összesen:  nettó 14.851.000,- Ft + 4.009.770,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

18.860.770,- Ft  

2. Agzo Sziti Kft. – 4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.   

 Ajánlati ár összesen: nettó 13.947.385,- Ft + 3.765.794,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

17.713.179,- Ft 

3. Kapufa Transz Bt. – 5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8. 

Ajánlati ár összesen: nettó 14.644.000,- Ft + 3.953.880,- Ft (Áfa), azaz bruttó 

18.597.880,- Ft  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy 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. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

50/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2019” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2019” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kisvasút Tüzép Kft. (5622 

Köröstarcsa, Róna u. 50.), az Agzo Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) és 

a Kapufa Transz Bt. (5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 

határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2019” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 

Agzo Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) bruttó 17.713.179,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2019” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges építőanyag 

beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadás 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 05.    

 

 

24. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Ezen anyagot a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, mivel azt követően érkezett.  

Elmondja, hogy a Pannon Antenna Kft. vételi szándékát jelentette be arra a 153 m2 területre, 

amelyen a VODAFONE torony áll, amely a téglagyári területen van.  

A Kft. komoly vételi ajánlatot tett.  

Az előterjesztésben szerepel, hogy „A Pannon Antenna Kft az APWireless nemzetközi 

befektető cég magyarországi leányvállalata. Jelenleg az itthoni hálózatunk bővítésén is 

dolgozunk, ezért az elmúlt másfél évben a magyar bázisállomásokat mértük fel, mert bár 

kockázati befektetésekkel foglalkozunk, nem mind a 14.000 itthoni helyszín érdekes 

számunkra. Magyarországon is, mint 15 másik országban kétfajta befektetésben vagyunk 

érdekeltek.” 

A polgármester elmondja azt is, hogy a VODAFONE Távközlési Rt-vel 2002. május 27-én 

aláírásra került a felajánlott területre vonatkozó bérleti szerződés, melyben rögzítésre került az 

éves bérleti díj, amely 450.000,- Ft/év, valamint a szerződés időtartama, mely 2014. december 

31-ig határozott időtartamra szól, amely további 7 év 6 hónappal automatikusan 



44 

 

meghosszabbodna, hacsak a bérlő a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt legalább 180 

nappal írásban be nem jelenti azon szándékát, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. 

Ezen összeget éveken keresztül inflálhatták. 

A megkötött bérleti szerződéssel kapcsolatban a bérleti időszak alatt a Bérlő több ízben is 

kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a bérleti díj módosításával kapcsolatban. 2012. 

évben a Képviselő-testület 317/2012.(X.25.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a 

Bérlő bérleti szerződés módosítására vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét a következő 

feltételekkel: 

- A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-es évre vonatkozóan nettó 742.219,- Ft/év 

bérleti díjat folyósít a Vodafone Magyarország Zrt. önkormányzat részére, mely bérleti 

díj a 2013-as évtől kezdődően nettó 742.219,- Ft/éves díj marad egészen a szerződés 

lejártáig. 

- A szerződés határozott idejű lejárata 2019. december 31-ei határnapra változik, valamint 

további 7,5 éves szerződéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. 

A 2017. évi szerződés módosítási kérelmére a Képviselő-testület 262/2017.(IX.28.) Kt. 

határozatában úgy döntött, hogy nem ad helyt a Vodafone Magyarország Zrt. bérleti 

szerződés módosítására vonatkozó kérelmének és nem fogadja el az évi nettó 600.000,- Ft 

bérleti díj ajánlatot.  

Az idei év végén a szerződés lejár.  

Több verzió is lehet, pl. más tornyokra helyezik át az antennákat gazdasági megfontolásokból.  

Több féle ajánlatot is beadtak. 

A bázisállomás területének eladása esetén az alábbiak szerint fizetnének a területért, ha a 

2019-es bérleti díjat még az önkormányzat számlázza ki a Vodafone-nak: 

1. változat:   nettó 4.250.000,- Ft egyösszegű kifizetés 

2. változat:  nettó 5.500.000,- Ft 5 év alatt 11 részletben történő folyósítás.   

Ez esetben a tulajdoni lapra rákerülnek, az összeget 5 éven át ügyvédi letétből 

folyósítják. 

Amennyiben az eladás mellett döntene a Képviselő-testület, úgy nincs szükség az 

antennatorony alatti földrész leválasztására, mivel az a torony építésére 2002. évben már 

megtörtént. Az így kialakult terület a Dévaványa, Kisújszállási út 01634/10 hrsz-ú 153 m2 

nagyságú terület. 

Ha a kifizetés nem történik meg, akkor úgy rögzítik, hogy a tulajdoni jog visszakerül az 

önkormányzathoz.  

Ezt a témát kellene megvitatni, valamint döntést hozni.  

A polgármester megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – az interneten böngészve azt tapasztalta, hogy ez a cég a 

Vodafone Rt-hez tartozik. Abból következtetett erre, hogy azokban az országokban vásároltak 

antennákat, ahol a Vodafone a szolgáltató. 

Valánszki Róbert polgármester – ez bennük is felmerült. Elmondja, amikor 2012. évben 

megkötötték a szerződést a műszaki osztályvezető ugyanaz a hölgy volt a Vodafone Rt-nél, 

aki most a Pannon Antenna Kft-nél tette a vételi ajánlatot.  

Dönteni kell arról, hogy értékesítik a területet, vagy nem foglalkoznak az üggyel, Bíznak 

abban, hogy tornyot nem fogják leszerelni, 2020. után is élni fognak azzal a lehetőséggel, 

hogy az opciós jogot érvényesítsék.   

Kiss Károly alpolgármester – az anyagban szereplő ajánlatból látható, hogy tulajdonképpen a 

egy éves bérleti díj összegével számol. Tehát egyszerre fizetne ki 5 évre szóló bérleti díjat. 

Véleménye szerint az ajánlatot ne fogadják el.  

Valánszki Róbert polgármester – valóban így van, ahogyan az alpolgármester elmondta.  

Nem tartja valószínűnek, hogy a tornyot le fogják bontani. 



45 

 

A polgármester a terület eladása mellett voksolna. Egyet tud érteni azzal is, hogy hagyják ki 

ezt a lehetősége és bízzanak abban, hogy az opciós joggal is fognak élni.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, hogy a 

szolgáltatás biztosításának érdekében az értékesítést meg kell lépni. Jelenleg nincsenek 

kényszerben, de kerülhetnek bele. 

Valánszki Róbert polgármester – már említette, hogy mind a két verziót el tudja fogadni.  

Véleménye szerint nem fognak kétségbe esni, ha a sugárzás nem erről az antennáról kell a 

későbbiekben megoldaniuk, hiszen van bőven antennájuk. Megjegyzi, hogy a megyében már 

több helyen történt ilyen adás-vétel.  

Németi József az Oktatási- Közművelődés és Sport Bizottság elnöke, képviselő – véleménye 

szerint a telefonálás lehetőségét biztosítani kell azok számára, akik a Vodafone Rt. 

szolgáltatását veszik igénybe.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – egy év múlva 

előfordulhat az is, hogy a cég azt mondja, hogy vagy odaadják ingyenesen a területet, vagy 

elviszik a tornyot. A lakosok érdekében az értékesítés mellett döntene. Véleménye szerint a 

mai világban nagyon fontos a telefon.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy ő az 

eladás mellett teszi le a voksát, ez esetben biztosítottabbnak látja a szolgáltatást.   

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Vodafone bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, 

Külterület 01634/10 hrsz-ú területét távközlési bázisállomás létesítésének céljára történő 

értékesítésre jelöljék ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

51/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, Külterület 01634/10 hrsz-ú 

területét távközlési bázisállomás létesítésének céljára történő értékesítésre kijelöli. 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése 

alapján a képviselő-testület úgy határoz a Dévaványa, külterület 01634/10 helyrajzi számú 

terület legyen besorolva az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyoni körbe. 

 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy fentiek miatt módosítja az önkormányzati vagyonról és 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonkataszter, valamint a vagyonleltár 

módosításának átvezetésére. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Vodafone bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, 

Külterület 01634/10 hrsz-ú terület távközlési bázisállomás létesítésének céljára történő 

értékesítésére vonatozó pályázati kiírással a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

52/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, Külterület 01634/10 hrsz-ú 

terület távközlési bázisállomás létesítésének céljára történő értékesítésére az alábbi pályázati 

hirdetmény elfogadása mellett dönt: 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlan 

értékesítése egyfordulós pályázat útján. 

Pályázat tárgya: Távközlési bázisállomás megvalósítása céljából ingatlan értékesítése 

Az ingatlanok adatai: 

hrsz.: m2 ingatlan jellege kikiáltási ár 

Dévaványa, Külterület 01634/10 153 kivett torony és út 
5. 500. 000,- 

Ft+Áfa 

 

Ajánlatok benyújtásának határideje:  2019. április 16. 1100 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal   

Igazgatási irodája 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Az ajánlati kötöttség időtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 

eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.  

Az ajánlati kötöttség időtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 

eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában Ficzere 

Gabriella ügyintézőtől. 

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

Igazgatási és Szervezési Irodájában 2019. április 1. 0800-tól 2019. április 16.  1100- óráig, vagy 

a www.devavanya.hu oldalról letölthető. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:  

http://www.devavanya.hu/
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Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési irodája  

2019. április 16.  1100 óra; 

b)  az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési irodája  

A pályázat beadását követő Képviselő-testületi ülés utáni első munkanap 1000 óra 

c) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legmagasabb vételi árat megajánló 

pályázót hirdeti ki nyertesnek; 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálástól számított 60. 

napon köti az önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak 

visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést. 

d) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a 

Képviselő-testület. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő után nyújtották be; 

c) nem zárt borítékban nyújtották be, 

d) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 

e) amely az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 

f) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette 

g) az ajánlat nem tartalmazza az Egyéb információk g) pontban megjelölt kötelező 

mellékleteket hiánytalanul. 

 

Egyéb információk: 

a) A pályázat kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás 

nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. 

b) Az ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. 

c) Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

pályázhat, akinek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig 

semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy 

személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság cégkivonat és aláírási 

címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

d) Nem magánszemély pályázó esetén az ajánlatot és az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve 

a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot 

igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási 

címpéldányt eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban. 

e) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell 

beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 

vonatkozó határidőig.  

A borítékra a következőt kell ráírni: Pályázó neve, címe, valamint "Pályázat a 

Dévaványa, Külterület 01634/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére. Az 

ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. április 16.  1100 óráig tilos felbontani! " 
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f) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat – 

beleértve a határidőn túli beérkezését is – ajánlattevőt terheli! 

g) Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 

 A melléklet:  Felolvasólap 

 B melléklet:  Ajánlattevői nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról 

 C melléklet:  Meghatalmazás (Meghatalmazottként történő eljárás esetén nem 

magánszemély  pályázónál) 

 D melléklet:  Aláírási címpéldány és cégkivonat eredetiben vagy cégszerűen hitelesített 

másolatban  (Nem magánszemély pályázó esetén) 

 E melléklet:  Nyilatkozat átláthatóságról (Nem magánszemély pályázó esetén) 

h) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegű 

ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést 

kötni. 

i) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot 

benyújtó pályázó: 

ia) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 

ib) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 

felettese, vagy beosztottja, 

ic) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 

id) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető 

állású alkalmazottja. 

j) Az i) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és 

elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan 

megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

k) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha 

vele szemben bármely, a i) és j) bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

l) Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 

m) Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. 

n) Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem magánszemély nyertes esetén a szerződés a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (2) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén 

az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, így a 

szerződéskötés előtt az állam elővásárlási jogával élhet a nyertes pályázó által tett 

vásárlási feltételekkel azonos feltételekkel. Az állam nyilatkozattételének jogvesztő 

határideje: a kézbesítéstől számított 35 nap. A szerződéskötés feltétele tehát, hogy a 

Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem 

nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.  

o) Szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható 

szervezettel köthető meg.  

p) A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal 

szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok 

benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a 

pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. 

q) Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi 

műszaki és jogi állapotban történik.  

r) Az ingatlanra vonatkozóan a kiíró érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik egy 

távközlési szolgáltatást végző társasággal, ezért az adásvételi szerződésben rögzítésre 
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kerül, hogy a nyertes ajánlattevő a pályázott ingatlanra nézve a bérleti jogot az eredeti 

bérleti időre változatlan feltételekkel biztosítja. 

s) A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt 

terhelik. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékesítési eljárás lefolytatásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

25. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 27/2019.(II.21.) Dv. Kt. határozatával döntött, arról 

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. 

A döntést követően áremelkedés történt az anyagárak tekintetében, így a Kft. újabb árajánlatot 

küldött, amely bruttó 2.045.948,- Ft. Tehát bruttó 102.638,- Ft-al magasabb, mint az előző volt.  

A polgármester javasolja módosítani a 27/2019.(II.21.) Dv. Kt. határozatot. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy 27/2019.(II.21.) Dv. Kt. határozatot módosítsák, mely szerint a Gáz-

Őr Kft. bruttó 2.045.948,- Ft összegű ajánlatát, hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

53/2019.(II.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 27/2019.(II.21.) 

Dv. Kt. határozatát módosítja, mely szerint a település köztemető kerítésének 

megvalósításához szükséges anyagbeszerzés tárgyában indított eljárás során a Gáz-Őr 

Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 11.) bruttó 2.045.948,- 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 
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26. Napirendi pont 
 

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

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) 

kiírt pályázati kiírás 12. pontja mely a támogatás felhasználásáról rendelkezik írja elő, hogy a 

„A támogatás felhasználása során kizárólag a Múzeumi gyűjteményi tevékenység, a Múzeumi 

tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, a Múzeumi kiállításai tevékenység, 

valamint a Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység kormányzati 

funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” 

Az említett kiírás miatt az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló a 19/2014.(V.30.) számú önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. 

A rendelet módosítás az 1. mellékletet érinti, melyben a Dévaványa Város Önkormányzat 

alkalmazott kormányzati funkciói kerültek felsorolásra.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára a napirend kapcsán.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2019.(III.7.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mai ülésre nem érkezett olyan anyag, 

amelyet zárt ülés keretében kellene megtárgyalniuk.  

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

Megköszöni dr. Pacsika György járási hivatalvezetőnek, hogy az ülésen részt vett.  

 

A polgármester az ülést 1700 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


