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DV/542-6/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

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

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora, Varga 

Istvánné az Oktatási- Közművelődés és Sport Bizottság tagja, Kürti Ignácné a Vox Humana 

Kórus Egyesület elnöke, Némethné Szarka Mária a Dévaványa Polgárőrség elnöke.  

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a Nyuzó Marietta képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte.  

 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2018. évi működéséről. 

Előadó:  Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

3. Döntéshozatal a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző     
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4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntéshozatal a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Teremts esélyt! – 

Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel” 

elnevezésű kivitelezéshez tartozó villamos energia mérési helyek kialakítási munkáinak 

megrendeléséről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

6. „Járási Startmunka Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemhez 

szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

7. Csabai Raktárszövetkezet tagságából való kilépésről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó vegyszerezési és betakarítási (aratás, 

beszállítás, tisztítás, szárítás, tárolás) munkára beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9.  Az önkormányzat által művelt földterületeken 2018. évben termelt napraforgó 

értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Szennyezés-csökkentési ütemterv elfogadása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11. 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. „Gólyahír bölcsőde eszközbeszerzése” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

13. A 2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv módosításáról döntéshozatal.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

14. „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

15. Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

1.  Dévaványa, Bem József utca 2., 1894/1. helyrajzi számú fotóműhely megnevezésű 

ingatlan megvételére beérkezett pályázatról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Munkahelyteremtő támogatási szerződés módosítási kérelem megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatt lévő költségalapú bérlakás bérlőjének 

kijelölése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

54/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2018. évi működéséről. 

Előadó:  Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

3. Döntéshozatal a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző     

 

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

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntéshozatal a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Teremts esélyt! – 

Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel” 

elnevezésű kivitelezéshez tartozó villamos energia mérési helyek kialakítási munkáinak 

megrendeléséről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

6. „Járási Startmunka Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemhez 

szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

7. Csabai Raktárszövetkezet tagságából való kilépésről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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8. Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó vegyszerezési és betakarítási (aratás, 

beszállítás, tisztítás, szárítás, tárolás) munkára beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9.  Az önkormányzat által művelt földterületeken 2018. évben termelt napraforgó 

értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Szennyezés-csökkentési ütemterv elfogadása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11. 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. „Gólyahír bölcsőde eszközbeszerzése” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. A 2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv módosításáról döntéshozatal.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

17. „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

18. Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

1.  Dévaványa, Bem József utca 2., 1894/1. helyrajzi számú fotóműhely megnevezésű 

ingatlan megvételére beérkezett pályázatról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Munkahelyteremtő támogatási szerződés módosítási kérelem megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. szám alatt lévő költségalapú bérlakás bérlőjének 

kijelölése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 

tenni.  

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  
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- 2019.03.03-án Orosházán DAREH ülésen vett részt. Az elmúlt évi költségvetés 

módosítása, az idei év költségvetésének elfogadása volt napirenden a napi aktualitások 

mellett.  

A lakosok a honlapról kapnak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy április elején 

lomtalanítás lesz különböző időpontokban. Négy körzetre osztották fel a települést.  

Elmondja, hogy a zöldhulladék gyűjtése április elején fog kezdődni, amelyről szintén 

tájékozódhatnak Dévaványa város honlapján.  

- 2019.03.07-én Békéscsabán az Alföldvíz ivóvízminőség-javító program ülésén volt. 

Az elmúlt évi költségvetés módosítása, az idei év költségvetésének elfogadása volt 

napirenden a napi aktualitások mellett. 

- 2019.03.08-án Békésen volt, ahol Csökmei László tervezővel és érintett szakági 

tervezőkkel egyeztetett a multifunkcionális épület megvalósítása érdekében.  

Már tájékoztatta arról a testületet, hogy olyan költségeket kaptak a kiviteli tervek 

elkészülte előtt, amelyek jóval meghaladják a rendelkezésre álló forrást, emiatt egy 

újratervezés vált szükségessé. Megjegyzi, hogy a jogerős építési engedélyt már 

egyszer megszerezték. Ismert a jelenlévők számára, hogy az épület megvalósításához 

500 millió forint pályázati forrást nyertek. Az építőipar területén az utóbbi két évben 

az árak nagyon felemelkedtek, ezért a rendelkezésre álló 500 millió forint felett 

további 350 millió forint biztosítása válna 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.  

Sajnálatos módon műszaki tartalmat kell csökkenteni úgy, hogy az indikátorokat is 

meg tudják tartani. Az elnyert 500 millió forintot nem szeretnék visszafizetni. 

Elmondja, hogy a „B” épület rendezvénytere elhagyásra kerül. A tetőtérben egy 

nagyobb és egy kisebb terem, valamint 4-5 iroda lesz kialakítva.  

Elmondja, hogy az „A” és „B” épületet összekötő nyaktag is megépül, amelyben 

helyet kap a lépcsőház és a lift. Ez fogja biztosítani az átjárást a két épület között, 

hiszen annak a megépítéséről sem szabad lemondani. Figyelni kell a pályázati 

lehetőségeket.  

Ez ügyben egyeztetést kellett végrehajtani. Elmondja, hogy megszerezték az új építési 

engedélyt, a kiviteli tervekhez a költségvetés készítése folyamatban van. Bízik benne, 

hogy a hétfői napon már a költségek ismertek lesznek. A polgármester elmondja, hogy 

a jövő hét folyamán a közbeszerzést ki kell írni. Augusztus elejéig le kell zárni a 

közbeszerzési eljárást, egyéb esetben vissza kell fizetni az 500 millió forintot. Minden 

erővel arra kell törekedni, hogy a beruházás megvalósuljon.  

- 2019.03.12-én kollégájával Békéscsabán jártak. Elmondja, hogy felkérést kaptak a 

Gyulai Pálinkafesztiválra, ahol a közfoglalkozás keretében működő ágazatokat kell 

bemutatniuk. A varrással és a szőnyegszövéssel tudják képviselni Dévaványát. A 

megye 75 településéből 15 települést kértek fel a rendezvényen való részvételre. 

Megjegyzi, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesülete is képviselni fogja Dévaványát. 

Úgy gondolja, hogy ez a település hírét fogja vinni.    

- 2019.03.18-án Gyomaendrődön volt, ahol az ügyeleti ellátással kapcsolatos 

megbeszélést tartottak a gyomaendrődi, a mezőberényi és a dévaványai 

polgármesterek részvételével. Már volt róla szó, hogy Gyomaendrődnek lejárt a Békés 

Medical Kft-vel az ügyeleti ellátásra kötött szerződése. Dévaványa Gyomaendrődhöz 

kapcsolódik e tekintetben, ott van a központi orvosi ügyelet. A településen egy 

egészségügyi ellátó hely, úgynevezett mentési pont van. Mezőberényben is a Békés 
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Medical Kft. látja el az ügyeletet, ahol szintén lejárt a szerződés. Közösen kívánnak 

elindulni ez ügyben annak érdekében, hogy kedvezőbb árat tudjanak kialkudni. Úgy 

látják, hogy erre van is esély. Változatlanul a Békés Medical Kft. látná el a 

szolgáltatást, ha a legkedvezőbb ajánlatot teszi a közbeszerzési eljárás során. A 

közbeszerzési eljárást minden településnek magának kell lefolytatni. Úgy tervezik, 

hogy a mezőberényi központ megszűnik, Gyomaendrődön lesz az ügyeleti ellátás 

központja, ott lesz az ügyeletet ellátó orvos is. Dévaványán diplomás ápoló, vagy 

mentőtiszt ügyel, gépjárművezető is lesz biztosítva. Ugyan ezt tervezik Mezőberény 

esetében is. A helyszín változatlanul a Margaréta Idősek Otthona lesz.  

- 2019.03.19-én egyeztető megbeszélést tartottak egy mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkozó Kft. létrehozásával kapcsolatban. Volt már szó egy másik Kft. 

létrehozásáról is amiatt, hogy kivitelezési munkákat tudjanak végezni, valamint 

odatartozna a piac is.  

-  2019.03.20-án a Kormányhivatalnál járt a polgármester, az új városháza kapcsán 

egyeztettek, ahol a szakhatóságok is jelen voltak.  

-  2019.03.26-án Szeghalmon a Leader Akciócsoport ülésén vett részt. Azt a 

tájékoztatást kapta, hogy a pályázatok lezárását követően elsőként a mikro és az 

őstermelői pályázatok elbírálása fog megtörténni, itt 3-5 millió forintra lehetett 

pályázni. Ezt követően a civil szervezetek által benyújtott pályázatokat fogják 

elbírálni. Ezek 1 millió + 1 millió forintos pályázatok voltak. Bízik abban, hogy nyár 

elején már lesznek döntések, amelyek számukra kedvezően alakulnak.  

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: 

55/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2019.(II.21.), 

25/2019.(II.21.), 27/2019.(II.21.), 28/2019.(II.21.), 29/2019.(II.21.), 30/2019.(II.21.), 

35/2019.(II.28.), 38/2019.(II.28.), 41/2019.(II.28.), 42/2019.(II.28.), 44/2019.(II.28.), 

47/2019.(II.28.), 48/2019.(II.28.), 49/2019.(II.28.), 50/2019.(II.28.), 53/2019.(II.28.), 

Dv. Kt. ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 

tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között 

történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 
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1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az első napirendi pont keretében a 

Várospolitikai Fórumra kerül sor.   

Sajnálatos, hogy az utóbbi években egyre kevesebb lakossal találkoztak a Várospolitikai 

Fórumon, ezért tartják a munkaterv szerinti testületi ülés keretén belül. A mai ülésen sem lát 

érdeklődő lakost, néhány civil szervezeti vezető van jelen, bízik abban, hogy a fórum miatt 

jöttek el.   

A polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat 2018. évi munkájáról, a 2018. évi 

költségvetés teljesítéséről és a 2019. évi költségvetésről, valamint ismerteti a jelenlévőkkel a 

2019. évben tervezett fejlesztéseket. 

 

Az önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató: 

Az elmúlt 2018-as évben a munkaterv 10 soros és 1 ünnepi ülést tartalmazott, rendkívüli 

testületi ülés megtartása 12 alkalommal vált szükségessé, amelyből 2 ülést közösen tartottak 

Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testületével a költségvetés, illetve a zárszámadás 

elfogadása miatt.   

Az elmúlt évben nyílt ülésen 282 határozatot, zárt ülésen 79 határozatot hozott a testület és 20 

rendelet alkotott.  

Az éves munkatervben előre meghatározott napirendek a jogszabályi kötelezettségből adódó 

feladatokkal voltak kapcsolatosak, mint pl. a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása, az 

elmúlt évi zárszámadás elfogadása, maradvány felhasználása, intézményekkel kapcsolatos 

döntéshozatal. 

Az egyes intézményi feladatellátás keretében végzett szakmai munkaterületeken folyó 

munkával áttekintést adó beszámolókat tárgyaltak meg. 

Megtárgyalták a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámolót.  

Az intézmények programjainak, munkaterveinek, szabályzatainak, belső ellenőrzési-, 

közbeszerzési tervének elfogadása is volt napirenden.  

Volt tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységről, a szociális helyzetről, a foglalkoztatás 

mikéntjéről, az esélyegyenlőség-, a környezetvédelem állapotáról szóló tájékoztatókról, a 

Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiumában folyó oktatási munkáról, a napközi konyha működtetéséről.  

Megtárgyalták a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatóját az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről, a DÁMK 

Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat 

ellátásról, a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről, valamint a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolóját a szakmai munka 

eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 

Foglalkoztak a közszolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenységét érintő problémákkal, ilyen 

volt pl. hulladékgazdálkodás.  

Kiemelten foglalkozott a testület az elmúlt évben is a közrend-, közbiztonság helyzetével.  

Megtárgyalták a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

Tárgyalták a Békés-Medical Kft. beszámolóját az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Foglalkoztak azon civil szervezetek munkájával, melyek tevékenységét az önkormányzat 

segíti, amelyekkel együttműködik, a közművelődés, a sport, a szociális, az egészségügy, vagy 

éppen a rendvédelmi ellátás területeken.  
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Foglalkozott a képviselő-testület az év során még: 

- A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodásának felülvizsgálatával. 

- Megtárgyalták az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatót. 

- Elfogadták az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói alap 

terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és/vagy 

megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati 

felhívást. 

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának és 

Ecsegfalva Község Önkormányzatának intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás 

ellátására 2019. január 1. napjától 2019. január 31. napjáig szolgáltatási szerződést köt 

a Junior Vendéglátó Zrt-vel. 

A testületi munka nyilvánossága folyamatosan biztosított.  

A munkaterv szerinti ülések időpontját, napirendjét a helyi újság előre közli. Ezen ülések nyílt 

részét a városi kábeltelevízió végig egyenes adásban közvetíti. A felvételek Dévaványa Város 

honlapjára felkerülnek. 

A testületi ülést követően a helyi újságban összefoglaló tájékoztató jelenik meg. Egyes 

fontosabbnak ítélt döntéssel kapcsolatban külön figyelemfelhívó cikk, hirdetmény is 

megjelenik. Az ülés nyilvános részének jegyzőkönyvei, az előterjesztések elektronikusan a 

folyamatosan karbantartott önkormányzati honlapon érhetők el.  

Visszatekintve a 2018-as esztendőre összességében elmondható, hogy az összes kötelező 

törvényben előírt feladatnak eleget tudott tenni az önkormányzat. 

 

A 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató: 

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata bevétellel kiadással egyezően 2.550.848 eFt volt 

úgy, hogy az eredeti előirányzatba 1.211.500 eFt beforgatásra került a maradványból. 

A költségvetés év közben eddig négyszer volt módosítva. A módosítást indokolták a 

Képviselő-testület döntései, központi támogatások, pályázaton nyert támogatások, valamint 

előirányzaton belüli átcsoportosítások, átvezetések. 

A 2018. évi költségvetés módosított előirányzata 4.317.226 eFt lett, amely az eredeti 

előirányzathoz viszonyítva 169 %-os növekedés. 

A legnagyobb növekedést az előző évi maradvány, az értékpapír műveletek, a 

közfoglalkoztatás, a pályázati támogatások jelentették, valamint a képviselő-testület döntései. 

Ismerteti a jelenlévőkkel a helyi adó bevételeket 2018. évre vonatkozóan: 

 iparűzési adó 186.904 eFt, 

 kommunális adó 22.167 eFt,  

 gépjármű adó 15.716 eFt, 

 egyéb adónemek 1.321 eFt 

A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatnak 2018. december 31-én 881 ingatlan 

tulajdona van, amelyeknek értéke összesen bruttó 8.425.875 eFt. Ezen érték 2014. évhez 

képest 2 milliárd forinttal több.  

Az említett 4,3 milliárd forintos költségvetésből az elmúlt évben jelentős összeget fordítottak 

városüzemeltetési feladatokra, a strandfürdőre, ott jelentős bevétel volt, de sajnos a kiadások 

fedezetére nem elegendő. A standfürdőt tovább kell működtetni normális és ésszerű keretek 

között. Szól a gyógyászatról és az ifjúsági táborról. A következő napirendben a strandfürdő, 

gyógyászat és ifjúsági tábor elmúlt évi beszámolóját fogják megtárgyalni. 

Szociális ellátásokra, otthonteremtési támogatásokra (közel 30 kérelmet elégítettek ki), civil 

szervezetek részére közel 12,5 millió forintot fordítottak. A Dévaványai Sportegyesület vittel 

el a legnagyobb részt ezen támogatásból, szól a TAO pályázatokról, amelyhez további  

8 millió forint támogatást nyújtottak.   
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Legfontosabb, hogy az önkormányzatnak kifizetetlen számlája nincs, hitelállománya nincs. 

Megjegyzi, hogy hitelfelvételt nem is terveznek.  

 

Beruházásra, felújításra az elmúlt évben bruttó 417.650 eFt-ot költöttek.  

Kiemelve a legnagyobb fejlesztéseket nettó értékben az alábbiak valósultak meg: 

- Piaccsarnok létesítése          82.844 eFt 

- Üzemcsarnok építés          41.723 eFt 

- Bölcsőde építésének kiadása       101.753 eFt 

- Sportcsarnok építés            9.000 eFt 

- Futókör, sportpark beruházás         12.607 eFt 

- Kerékpárút, kerékpársáv építés        17.310 eFt 

- Barnamezős területek rehabilitációja        13.590 eFt 

- Kegyeleti hűtő vásárlás           1.030 eFt 

- Fogászati eszköz beszerzés           1.220 eFt 

- EFOP pályázatok keretében beszerzett eszközök        9.426 eFt 

- Alföldvíz rekonstrukciós felújítás        17.986 eFt 

- Mesterségek háza felújítása           2.280 eFt 

- Gyermekorvosi rendelő felújítása        39.043 eFt 

- Bethlen G utca felújítása           2.650 eFt 

- Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése       4.479 eFt 

- EFOP Esély otthon program keretében felújítás        5.029 eFt 

- DÁMK-nál történt beruházás (pl. fényképező, nyomtató, mobiltelefon, sarokcsiszoló, 

ventilátor, mosogatógép, szőnyeg, hangfal)         9.141 eFt 

Számos olyan dolgot meg tudtak valósítani, amelyekre büszkék lehetnek.  

A polgármester ismerteti az adóerőképesség alakulását: 

2015. év 21.619,- Ft-fő 

2016. év 17.543,- Ft/fő 

2017. év 16.277,- Ft/fő 

2018. év 14.585,- Ft/fő 

2019. év 14.155,- Ft/fő 

 

A 2019. évi költségvetésről tájékoztatás: 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés kidolgozása november óta folyamatos volt, 

kétszer történt egyeztetés a Költségvetés Egyeztető Munkacsoporttal, a Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottsággal annak érdekében, hogy a legmegalapozottabb költségvetés készüljön 

el. 

A 2019. évi költségvetést a Képviselő-testület a 2019. január 31-én tartott ülésén fogadta el 

1.589.392 eFt költségvetési bevétellel, 3.315.230 eFt költségvetési kiadással, és 1.725.838 eFt 

költségvetési egyenleggel. A költségvetési egyenleg belső finanszírozással a maradványból 

kerül finanszírozásra. Működési hiány nincs, nem is tervezhető.  

Az előző évhez képest a feladatokban 2019. évtől nem történt változás. A felhalmozási 

tartalék pályázatokból történő fejlesztések megvalósítására szolgál. 

Beruházásra, felújításra tervezet szintjén bruttó 1.057.748 eFt-ot irányoztak elő a fejlesztési 

tartalék nélkül. 

 

A 2019. évben tervezett fejlesztések ismertetése: 

Elmondja, hogy röviden kívánja bemutatni a fejlesztési elképzeléseket.  

A beruházások egy része már folyamatban van. Bízik abban, hogy minél több meg fog 

valósulni az elképzeléseikből.  
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Elmondja, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Programos pályázatokat szeretnék 

befejezni, az emberi erőforrás fejlesztési operatív programos pályázatokat lebonyolítani. Szól 

az üzemcsarnok, a bölcsőde, a kerékpárút megvalósításáról, a városháza megépítéséről. 

Az Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése szintén folyamatban van. 

Az EFOP-os pályázatok folyamatosan haladnak, pl. tanórán kívüli rendezvények szervezése. 

Esély otthon, önkormányzati ingatlanok felújításával kapcsolatban elmondja, hogy két lakás 

már felújításra került, további 2 lakás felújítását tervezik még a nyár folyamán.  

A gyermekorvosi rendelő felújítása hamarosan elkészül, a kivitelező a holnapi napon fel fog 

vonulni, mivel már problémák adódtak, amit garanciában ki kell javítaniuk.   

Kisléptékű településfejlesztési akciók – közterek felújítása kapcsán elmondja, hogy a 

LEADER pályázatok elbírálása március elején fog elkezdődni.  

Az önkormányzaton kívül álló lesz a Dévaványa Szennyvíztisztító telep fejlesztése, illetve 

egy új megépítése, amely 1,5 milliárd forintot meghaladó összegű a jelenlegi árak mellett.  

Belterületi járdaépítésre is nyertek forrást a Körösladányi úti iskola előtt, a Vörösmarty út egy 

szakaszára, a Bethlen G. út és a Széchenyi utcán az iskolából a napközi konyháig.  

Nagyon sok fontos fejlesztés van még. 

A legnagyobb beruházás a városháza megépítése lesz.  

Nagyon fontos, hogy a fórum keretében beszéljenek arról, hogy el kell készíteni egy Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát, az ezekhez kapcsolódó programokat.  

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Hivatala jelenleg egy 

igen elavult épületben működik. A hivatali épület a múlt század elején épült, szerkezetei 

elhasználódtak, az épület tetőszerkezete kimozdult az egyenlőtlen süllyedések miatt. A 

meglévő épület talajnedvesség elleni szigetelése nem működik, illetve több helyen nem is 

készült szigetelés, nyílászárói elhasználódtak, szorulnak és több helyen nem működnek, nem 

nyithatók. Összességében megállapítható, hogy az épület gazdaságosan nem újítható fel. Az 

építtető több más helyszínen is működtet intézményeket, amelyek hasonló elavult állapotú 

épületekben kénytelenek működni. A használatban lévő épületek csak kényszeredetten 

használhatók a jelenlegi funkcióra, mivel alaprajzi kialakításuk nem megfelelő. Az elmondott 

okok miatt az építtető Önkormányzat egy multifunkcionális épület építéséről határozott, 

melyhez pályázati kérelmet is nyújtott be 2017-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program felhívására. Kérelmüket jóváhagyó döntésről 2017. 12.21-én érkezett meg az 

értesítés.  

A multifunkcionális épületnek és az azt körülvevő új közterületnek az egykori Szarvasi Vas- 

Fémipari KTSZ telephely biztosít helyszínt. Az ott meglévő épületek elbontása már lezajlott, 

a telek előkészítéséről az építtető önkormányzat már gondoskodott. A terület Dévaványa 

város központjában, az Árpád utca és a Köleshalmi utca kereszteződésében található 

saroktelek. A telek igen jó megközelítési lehetőségekkel rendelkezik, megközelíthető mindkét 

utca felől. Az Árpád utca a település főutcája, a településközponti funkciók a terület 

közelében találhatók. A telekkel közvetlenül szomszédos a rendőrőrs épülete, a központban 

található a református-, katolikus templom is. Az egyházi- és önkormányzati oktatási 

épületek, a posta, a kereskedelmi létesítmények a közvetlen közelben találhatók. A tervezett 

épülettel szemben található az egykori Vadkacsa szálló épület, amely homlokzati 

megjelenésével emblematikus épülete a városközpontnak. 

A telek jó közlekedési adottságokkal bír. A telek az Árpád utca felől és a Köleshalmi utca 

felől is jól megközelíthető. A gépjárművek számára mindkét utca felől biztosított a 

megközelítés. A telek közvetlen közelében a helyközi autóbusz megálló megtalálható. A telek 

előtt gyalogos járda és kerékpárút is vezet, ennek megfelelően a kerékpárosok számára és 

gyalogosok számára is biztosított a megközelítés. A területen jelentős számú közterületi 

parkoló biztosított. 
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A pályázati program keretében vállalták, hogy elkészíttetik Dévaványa Város 

Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (röviden: ITS), illetve az ITS-

hez szorosan kapcsolódó dokumentumokat, melyek munkálatai 2018 nyarán meg is 

kezdődtek. A dokumentációk elkészítésének fontos alapelve a Partnerségi tervezés, melynek 

keretében meghatározott cselekvési és ütemterv szerint lehet csak a város hosszú távú 

fejlesztési elképzeléseit stratégiába önteni. A Partnerségi tervezés keretein belül 2018 nyarán 

felállításra került három munkacsoport, melyben való részvételre többek között helyi 

vállalkozók, civil szervezeti képviselők, az egyházak képviselője, Képviselő-testület tagjai, 

illetve az önkormányzat szakemberei kerültek felkérésre. A munkacsoport ülésein a tervezést 

érintő legfontosabb kérdésekről fejthették ki véleményeiket a résztvevők. A város honlapján 

kialakításra került egy a településfejlesztési tervezéshez kapcsolódó önálló felület, ahol 

nyomon követhetőek a tervezési folyamat főbb eseményei, és megtekinthetőek a stratégiai 

egyeztetés dokumentumai. Szintén a honlapról elérhetővé tettek egy kérdőívet a stratégiát 

meghatározó célrendszerrel kapcsolatban. 2018. novemberében lakossági fórum keretében 

szintén lehetőség volt a célrendszerrel, stratégiával kapcsolatos egyeztetésre, kérdések 

feltevésére. A mai ülésen szintén lehetőséget kívánnak adni, hogy akinek kérdése, 

hozzászólása van az ITS-hez, vagy annak kapcsolódó dokumentumaihoz, az itt most 

megtehesse. 

A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az ITS-hez?  

Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a fórumon elhangzottak 

kapcsán?  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester a Várospolitikai Fórum napirend tárgyalását lezárja.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2018. évi működéséről szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Elmondja, hogy nyitva tartásban szeretnének változtatást eszközölni. Május 15-től szeptember 

15-ig szeretnék, ha nyitva lenne a strand. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén 

felmerült, amennyiben hőségriadót rendelnek el országosan, abban az esetben legalább 

péntektől vasárnapig hosszított nyitva tartással működjenek. Erre a választ az 

intézményvezetőtől biztosan meg fogják kapni.  

A gyógyászaton beállt szakrendelések működnek. Öt szakrendelés működik összesen, bízik 

abban, hogy a lakosság legnagyobb megelégedésére. Szól a reumatológia terén történt 

változásról. Dr. Balázs Tibor látja el a szakrendelést, korábban Dr. Csernus Zoltán látta el. A 

szakrendelésről eddig pozitív visszajelzések érkeztek.  

Szól az egyre nagyobb divattá váló wellnessről, amelyről az anyagban is lehet olvasni.    

Az ifjúsági szállásra külön szeretne kitérni.  

Elmondja, hogy a Strandfürdő területén egy 94 fő befogadására alkalmas, gyermek- és 

ifjúsági tábor kialakítására került sor. 

A strandfürdő területével összeköttetésben található ifjúsági táborban 6 db négyszemélyes 

vizesblokk nélküli faház, 5 db négyszemélyes vizesblokkal felszerelt faház, és 1 db 

kétszemélyes mozgáskorlátozott vizesblokkal felszerelt faház került elhelyezésre. A 

lakókocsival és sátorral érkezők fogadására is alkalmassá vált a tábor, 4 db lakókocsi és 12 db 

sátorhely lett kialakítva. 
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A kempinghez tartozik egy közösségi helyiség, ahol biztosítottak a főzési és étkezési 

lehetőségek. A szállások közelében találhatók a nemenként elkülönített vizesblokkok. 

A vendégek és a vendégéjszakák számának alakulását a 2017-es és 2018-as szezonban az 

alábbiakban ismerteti: 

2017. május 1. és augusztus 31. között  870 fő vendég 2072 vendégéjszakát töltött el az 

ifjúsági táborban. A nyári szezonon kívül még áprilisban, szeptemberben és októberben is 

szálltak meg vendégek a táborban, így összesen 891 fő vendég, 2122 vendégéjszakát töltött el 

a szálláson. 

2018-ban május 1. és szeptember 30. között 940 fő, 2457 vendégéjszakát töltött el. 

Ebből az összesítésből kiderül, hogy folyamatosan nő a szállóvendégek száma, és a szálláson 

eltöltött vendégéjszakák száma is. Egyre több a szálláshelyre visszatérő család, csoport, 

illetve egyre többen választják a szálláshelyet nyaralásuk céljául, mert itt nyugodt 

környezetben pihenhetik ki magukat. 

A tábor megnyitása óta évről évre egyre több napot töltöttek el a belföldi turisták a 

településen, ezzel is növelve a szállás és az idegenforgalmi adó bevételét. 

A vendégéjszakák, és a vendégek számának alakulását, valamint a bevétel alakulását a 

mellékletben található grafikonok mutatják. 

2014-ben és 2015-ben a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület jóvoltából összesen 10 darab 

kerékpárt kapott a Strandfürdő és a szálláshely, melyeket a nyári szezonban 

kikölcsönözhetnek a vendégek. A kerékpárok kölcsönzési lehetősége növelte a szolgáltatásaik 

körét. Egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a marketingre, aminek meg van az eredménye.  

A gazdasági áttekintésről már szólt, ami kevésbé kedvező. Úgy gondolja, hogy az intézményt 

folyamatosan működtetni szükséges.  

A polgármester megadja a szót Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 

szakmai koordinátora részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye 

meg.  

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – köszönti 

a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta a beszámolót. 

A bizottság tagjai megállapították, hogy az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő. A 

bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Kérdése, hogy hőségriadó ideje alatt lesz-e lehetőség a meghosszabbított nyitva tartásra? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – a 

felmerülő kérdésre elmondja, hogy a hőségriadó ideje alatt kötelesek hosszított nyitva tartást 

alkalmazni.  

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

valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni az intézményben dolgozók munkáját. A vendégek 

nagyon meg vannak elégedve a szolgáltatással.  

Kérés volt, hogy készüljön egy nyári öltöző, ami megvalósult.  

Jó munkát és sok sikert kíván az intézmény dolgozói részére.  
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy az idei évi foglalások hogyan alakulnak az 

ifjúsági tábor területén? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – az 

alpolgármester kérdésre elmondja, hogy a foglalások nagyon jól alakulnak. Már most elérték 

a 2018. évi foglalást.  

Valánszki Róbert polgármester – ez nagyon jó eredmény. Gyakorlatilag nincs üres faház.  

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – még van 

szabad hely a vizesblokk nélküli faházaknál.   

Megadja a szót Molnár Tünde képviselő részére.  

Molnár Tünde képviselő – említésre került, hogy az idei évben még több programot fognak 

szervezni. Ismertek már ezek a programok? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 

elmondja, hogy a művelődési ház dolgozóival egyeztettek a programok tekintetében. Jelenleg 

3-4 hétvégére nincs még program.  

A szokásos programok megmaradnak, mint a nagycsaládosok rendezvénye, a postás 

találkozó. 

A 2018-as évben két új program került megszervezésre. Az egyik a Strandok éjszakája 

elnevezésű rendezvény volt, a mások pedig a vízi mozi. Mindkét rendezvényre nagy 

érdeklődés volt, ezeket az idei évben is szeretnék megvalósítani. Szeretnének több családi 

napot, gyermeknapot lebonyolítani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a kérdésekre adott válaszokat.  

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 a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámolót 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

56/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő, Gyógyászat és 

Ifjúsági Tábor 2018. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

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

civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekről döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.05.) 

önkormányzati rendeletében a civil szervezetek támogatására 11.700.000,- Ft előirányzatot 

biztosított a Képviselő-testület, amely 10 %-kal kevesebb, mint az előző évben volt.  

Az előterjesztésben 25 db támogatási kérelem szerepel. A kérelmekről összesítő táblázat 

készült, mely röviden összefoglalva bemutatja a támogatási igények összegét és célját. A 

táblázatban az is látható, hogy a civil szervezetek milyen összegű támogatásban részesültek 

2018. évben.  

A tavalyi év folyamán, a civil szervezeteket illetően összesen 12.455.000,- Ft-ról született 

támogató döntés, az idei évben eddig benyújtott kérelmek összege 14.818.000,- Ft, valamint a 

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület az idei évben is kérte a Nyugdíjas ház 

közüzemi számláinak finanszírozását, mely 2018. évben 231.630,- Ft kiadást jelentett.  

A 2018. évben nyújtott támogatással minden támogatott szervezet maradéktalanul elszámolt. 

Három szervezet nem használta fel a teljes támogatási keretet, a fel nem használt összegek 

visszautalásra kerültek (Dévaványai Folkműhely Egyesület: 30.000,- Ft, Dévaványai All Stars 

Kulturális és Szabadidő Egyesület: 15.000,- Ft, Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület: 

150.000,- Ft).  

A támogatási kérelmek nem képezik az előterjesztés mellékletét, mivel nagy mennyiségű 

anyagról van szó, ezért a kérelmeket az informatikai irodában lehet megtekinteni. 

Minden támogatási kérelem mellé csatolták a kérelmezők a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelő 

nyilatkozatot.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a kérelmeket részletesen megtárgyalta. A képviselő-testület elismeri a civil 

szervezetek munkáját. A bizottság javaslata összességében 13 millió forint támogatásra 

vonatkozik.  

A bizottság javaslata, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 

50.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 

Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

57/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther utca 13/A., 

képviseli: Nagy Zsuzsanna elnök) részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 

szerződésben meghatározott kiadások fedezetére. 
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A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 7.500.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Sportegyesület részére 

7.500.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

58/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Sportegyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Sport út 7., képviseli: Dr. Szitás László elnök) 

részére 7.500.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Polgárőrség részére 500.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Polgárőrség részére 500.000,- 

Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

59/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Polgárőrség (székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Némethné Szarka Mária 

elnök) részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 
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Határidő:  folyamatos 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére 

215.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesülete részére 215.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

60/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27., képviseli: Kovács 

Ágnes elnök) részére 215.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete részére 

215.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Tartósbetegségben Élők Dévaványai 

Egyesülete részére 215.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

61/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Élők Dévaványai Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth utca 11., képviseli: 

Kozma Bálintné elnök) részére 215.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete részére 274.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Vox Humana Kórus 

Egyesülete részére 274.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

62/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Humana Kórus Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Kürti 

Ignácné elnök) részére 274.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesülete részére 550.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Hagyományőrző Nők Egyesülete részére 

550.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

63/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Varga Istvánné elnök) 

részére 550.000,- Ft támogatást nyújt  a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére.  
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A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület részére 

100.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport 

Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

64/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Járási Mentőcsoport Egyesület (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1., képviseli: 

Ambruzs-Szabó József elnök) részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 

szerződésben meghatározott kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére 

200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Kulturális és 

Művészetoktatási Alapítvány részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

65/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6., 

képviseli: Papp Endréné elnök) részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 

szerződésben meghatározott kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai 

Folkműhely Egyesület részére 150.000,- Ft támogatást nyújtsanak a Tavaszi Zöldágjárás - 

előadói oktatói díj -, az Őszi táncház - előadói oktatói díj -, valamint a működési kiadások - 

irodaszer beszerzés, postaköltség - fedezetére.  

Javasolják, hogy további 381.000,- Ft támogatásban részesítsék az Egyesületet a IX. Kádár 

Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny megrendezése során felmerülő kiadások 

fedezetére. Elhangzott az ülésen az is, ha további támogatás szükséges a rendezvény 

lebonyolításához, abban az esetben a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványhoz kell 

fordulni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 

150.000,- Ft támogatást nyújtsanak a Tavaszi Zöldágjárás - előadói oktatói díj -, az Őszi 

táncház - előadói oktatói díj -, valamint a működési kiadások - irodaszer beszerzés, 

postaköltség – fedezetére, további 381.000,- Ft támogatásban részesítsék az Egyesületet a IX. 

Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny megrendezése során felmerülő kiadások 

fedezetére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

66/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Folkműhely Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Erdei Attila 

elnök) részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Tavaszi Zöldágjárás - előadói oktatói díj -, az 

Őszi táncház - előadói oktatói díj -, valamint a működési kiadások - irodaszer beszerzés, 

postaköltség - fedezetére.  

A Képviselő-testület további 381.000,- Ft támogatásban részesíti az Egyesületet a IX. Kádár 

Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny megrendezése során felmerülő kiadások 

fedezetére.  

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási 

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás 

elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az 

elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes 

honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete részére 

200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas 

Egyesülete részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

67/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Napfény Nyugdíjas Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kisfaludy utca 13., képviseli: 

Vasas Imre elnök) részére a 2019-es évben, mint természetbeni juttatást, kifizeti a Nyugdíjas 

ház közüzemi számláit, amit az Önkormányzat 2019. évi  költségvetésében betervezett. 

Továbbá 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére  

270.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány részére 270.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

68/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Felemelkedéséért Közalapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: 

Tóth Julianna elnök) részére 270.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 450.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

részére 450.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 



25 

 

Határozat: 

69/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Dévaványai Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Balog 

Lászlóné elnök) részére 450.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 450.000- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 450.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

70/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Múzeumbarátok Köre (székhelye: 5510 Dévaványa, Széchenyi út 8., képviseli: Tóbiás 

Gáborné elnök) részére 450.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  
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A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány kérelmét 

továbbítsák a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére döntéshozatal céljából. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Református Elemi Iskolai 

Alapítvány kérelmét továbbítsák a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére 

döntéshozatal céljából kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

71/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Református Elemi Iskolai Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 

2., képviseli: Pappné Szenczi Magdolna elnök) kérelmét döntéshozatal céljából 

továbbítja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványhoz. 

 

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

járjon el.  
 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete részére 

50.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

72/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Dél-alföldi Regionális Egyesülete (székhelye: 5700 Gyula, Kulcs utca 7., képviseli: Márton 

Gábor elnök) részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány részére 275.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány 

részére 275.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

73/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Középiskolai Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2., képviseli: Pocsai 

Istvánné elnök) részére 275.000,- Ft támogatást nyújt beiskolázási tevékenység, valamint a 

testnevelés feltételeinek javítása érdekében a középiskolai tanulók testnevelés óra keretében 

történő úszás oktatásának támogatása (helyi Strandfürdő úszásoktatás céljából történő 

belépőjének támogatása) kiadások fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számla ellenében 

elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 

támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Horgász Egyesület részére 200.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Horgász Egyesület részére 

200.000,- Ft részére támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

74/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Egyesület (5510 Dévaványa, Kossuth Lajos utca 11., képviseli: Moldván János alelnök) 

részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 

220.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 

220.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

75/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Deák Ferenc u. 25., 

képviseli: Saly Erika elnök) részére 220.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  
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A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány részére 60.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány 

részére 60.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

76/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Gyűjtemény Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Deák F. u. 25., képviseli: Hajdú 

József elnök) részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 30.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 

30.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

77/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Arcra Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth Lajos u. 11., képviseli: Gusztafik 

Gábor elnök) részére 30.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért 

Alapítvány részére 220.000,- Ft támogatást nyújtsanak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Ványai Ambrus Általános Iskola 

Diákjainak Jövőjéért Alapítvány részére 220.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

78/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, 

Vörösmarty út 6., képviseli: Pócsikné Tarsoly Gabriella elnök) részére 220.000,- Ft 

támogatást nyújt az úszásoktatás 3. és 6. osztályban strand belépő költsége fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Békés Megye Postagalambsport Egyesületeinek Tagszövetsége 

részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Békés Megye Postagalambsport 

Egyesületeinek Tagszövetsége részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

79/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Postagalambsport Egyesületeinek Tagszövetsége (székhelye: 5700 Gyula, Jász Lukács utca 

4., képviseli: Cséfán Tivadar elnök) részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 

szerződésben meghatározott kiadások fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete részére 

150.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 

Szervezete részére 150.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

80/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Békés Megyei Szervezete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 15., képviseli: Tóth 

Zoltánné megyei igazgató) részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos  

 

 

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület részére 

90.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai All Stars Kulturális és 

Szabadidő Egyesület részére 90.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

81/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Kulturális és Szabadidő Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11., képviseli: 

Horváth Antal László elnök) részére 90.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére.  
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A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a támogatás összege 1,3 millió forinttal 

több, mint amit a költségvetésben előirányoztak. Ez nem a 10 %-os csökkenést foglalja 

magában, az emelés irányába mentek el egyes esetekben. A támogatás összeg megegyezik a 

2018. évben adott támogatással.  

A polgármester elmondja, hogy a támogatási szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.   

 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány azzal a 

kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az alapítvány által a GINOP Ifjúsági Garancia 

program keretében foglalkoztatott két fő munkavállaló bérének a közalapítványra jutó részét, 

1.684.489,- Ft-ot támogatásként megítélni szíveskedjen. 

 Első fő foglalkoztatása 2018. november 8. – 2019. augusztus 7-e között, 6+3 

hónap. A támogatási intenzitás: 6 hónap 70 %, 3 hónap további foglalkoztatási 

kötelezettséggel. 

A foglalkoztatás során felmerülő bérköltség: 1.900.813,- Ft 

Hatósági szerződésben megállapított bértámogatás: 869.504,- Ft 

Közalapítványi rész: 1.031.309,- Ft  

 Második fő foglalkoztatása 2018. október 5. – 2019. július 4-e között, 6+3 

hónap. A támogatási intenzitás: 6 hónap 100%, 3 hónap további foglalkoztatási 

kötelezettséggel. 

A foglalkoztatás során felmerülő bérköltség: 1.872.757,- Ft 

Hatósági szerződésben megállapított bértámogatás: 1.219.577,- Ft 

Közalapítványi rész: 653.180,- Ft  

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

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

bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére  

1.684.489,- Ft támogatást nyújtsanak a GINOP Ifjúsági Garancia program keretében 

foglalkoztatott két fő munkavállaló bérének biztosításához. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány részére 1.684.489,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

82/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.684.489,- Ft-tal támogatja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány (5510, 

Dévaványa, Hősök tere 1.) a GINOP Ifjúsági Garancia program keretein belül 

foglalkoztatott munkavállalók bérének, a közalapítványra jutó rész kifizetését. 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2020. január 31-ig számlával, 

illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal 

elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, 

vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos  

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

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

kapcsolatos. 

Elmondja, hogy az eltelt időszakban többször fordult elő a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére vonatkozóan, amely gyorsabb, gyakorlatiasabb eljárást igényelt volna, 

így javaslatot tesznek a rugalmasabb intézkedésre vonatkozóan. 

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

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

„23. § (2) Az üres helyiségek bérbeadása nyilvános pályáztatás, Dévaványa Város 

Önkormányzata hivatalos honlap útján történik.  
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(3) A pályázati eljárás lebonyolítása az Igazgatási és Szervezési Iroda feladatkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálása a Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.” 

A módosítást követően várható, hogy a pályázatok elbírálása nem húzódik hónapokon 

keresztül.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

A rendelet módosításával egyetértenek. 

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. 

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 tervezetben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2019.(III.29.) önkormányzati rendeletét 

 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló  

17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat a „TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat 

keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése üzemcsarnok és kiszolgáló 

létesítményei kivitelezésével” tárgyú kivitelezés vonatkozásában a vállalkozási szerződést 

megkötötte a Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorciummal (5630 Békés, Dózsa 

György utca 3. sz., 5553 Kondoros, Munkácsy u. 2. sz.). A kivitelezés lebonyolítása 

folyamatban van.  

A projekt megvalósítása nemcsak a csarnok épület kivitelezését tartalmazza, hanem többek 

között közműfejlesztési műszaki tartalmat is magába foglal, mely a Kisújszállási úton 
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ivóvízhálózat bővítésére, tűzcsap kiépítésére, továbbá a létesülendő csarnok ingatlanának 

valamint egy újonnan kialakított üres ipar területi telek villamos energiával történő ellátására 

is irányul. A villamos energia biztosítására vonatkozóan a kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése során a területileg illetékes E.on szolgáltató részére az igénybejelentést 

megküldték. Az E.On, mint közműszolgáltató a hálózatcsatlakozási szerződésében rögzítette a 

pénzügyi és műszaki feltételeit, eszerint a téglagyári nagykapu melletti meglévő beton 

épületbe adta meg a csatlakozási pontok helyét, a mérőhelyek kialakításának lehetőségét. Az 

ehhez szükséges tervek elkészültek a közbeszerzési eljárás ennek tudatában indult el. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az E.On módosította a kialakításra vonatkozó 

állásfoglalását, mely alapján a korábban betonházban lévő mérési pontok kialakítása helyett 

egy a közterületen elhelyezendő csoportos mérőhely kialakítását irányozta elő. A 

közbeszerzési eljárás akkor még abban a fázisban volt, hogy az ajánlatok benyújtására még 

nem került sor, így az önkormányzat módosította a felhívást az E.On új állásfoglalása alapján, 

mely szerint módosított tervlapokat, valamint költségvetést biztosított az ajánlattevők részére.  

A közbeszerzési eljárás mindezek ismeretében lezárult, a nyertes kivitelezővel a szerződés 

aláírása megtörtént.  

Időközben az E.On a már módosított állásfoglalását az elkövetkezendő hónapokban többszöri 

alkalommal saját hatáskörben ismételten módosította. Végső eredményként azt a változatot 

hagyta jóvá, miszerint a 01634/13 hrsz-en betonépületben lévő mérési helyeket szétválasztva 

a közterület határára újonnan kiépítendő mérési helyek kiépítését írja elő, amely érinti a 

01634/11 hrsz-en lévő tanműhely, a régi téglagyári épületek valamint a projekt során építendő 

üzemcsarnok mérési pontjait. Továbbá a beruházás során újonnan kialakított 01634/14 hrsz-ú 

ipar területi telek villamos energiájának biztosítására szolgáló mérési helyének kialakítása a 

meglévő üzemcsarnok (Connect Kft.) mérési helyének bővítésével lehetséges. 

Mindezek ismeretében előre nem látható többletköltség keletkezett, melyet az 

önkormányzatnak, mint építtetőnek a beruházás megvalósítása érdekében biztosítani 

szükséges. A benyújtott költségkalkuláció alapján a felmerült többletköltség összege nettó 

2.691.071,- Ft + Áfa = bruttó 3.417.660,- Ft. A beruházás megvalósításhoz szükséges E.On 

által előírt mérőhelyek kialakítására vonatkozóan az önkormányzat a kivitelezővel a Békés-

Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorciummal (5630 Békés, Dózsa György utca 3. 5553 

Kondoros, Munkácsy u. 2. ) szerződést kíván kötni.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé. Tehát a többletforrás biztosítását javasolják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előző félévben 6 áramszolgáltatási tájékoztatót adott 

ki az E-on. Nem igazán tudták kezelni azt, hogy egy helyrajzi számon több villamos energia 

bekötés van. Az elmondottak miatt telekosztásra is szükség volt. Szól a mérőhelyről, ahol a 

mérők vannak elhelyezve, amelyet onnan ki kell venni és a kerítés vonalában kell 

megvalósítani, úgy hogy a Connect Kft. áramellátását is érinti.  

Elmondja, hogy csoportos mérőhelyeket kell kialakítani, két csoportra osztva.  

Egy részt az új üzemcsarnok építése miatt kell egy mérőhelyet kialakítani, másrészt pedig 

gondoltak a jövőre is. Ha további üzemcsarnokok megvalósítására kapnak lehetőséget, úgy 

biztosított lesz az áramellátás.  

A Connect Kft. mellett lévő mérési pont olyan fejlesztésen esik át, amely el tudja látni a 

szükséges energia igényt.  
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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: 

83/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP-

1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális 

fejlesztés elvégzése üzemcsarnok és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú 

beruházás megvalósításához szükséges villamos energia mérési helyek 

kialakításához szükséges többletforrást, azaz a nettó 2.691.071,- Ft + Áfa = bruttó 

3.417.660,- Ft-os összeget az önkormányzat a 2019. évi fejlesztési tartalék terhére 

biztosítja.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges 

mérési helyek kivitelezése érdekében a Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. 

Konzorciummal (5630 Békés, Dózsa György utca 3., 5553 Kondoros, Munkácsy u. 

2.) a vállalkozási szerződést megkösse.  

  

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 29. 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér 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 belterületi közutak 

karbantartásához szükséges zúzottkő beszerzésére „Járási Startmunka Mintaprogram keretén 

belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka 

2019” címmel.  

A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó hatósági szerződés 

megkötésre került.  

A pályázat keretében nettó 3.250.000,- Ft + Áfa összeg került meghatározásra NZ0/90 és 

NZ0/22 zúzottkő beszerzésére szállítással együtt.  

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

benyújtására, hogy az ajánlati egységár tartalmazza a szállítási és egyéb járulékos költségeket.  

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

1. D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 

 Ajánlati ár:      nettó ár: 6.500,- Ft/t  

 Meghatározott keretösszeg alapján leszállítandó zúzottkő mennyiség összesen 500 t.  

2. Agzo-Sziti Kft.  (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) 

 Ajánlati ár:      nettó ár: 6.500,- Ft/t  
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Meghatározott keretösszeg alapján leszállítandó zúzottkő mennyiség összesen 500 t. 

Ajánlattevő az NZO/22 zúzottkő szállítására tett ajánlatot, az NZO/90-es zúzottkőre 

nem.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság javasolja a testület felé a D-Profil Kft. nettó 6.500,- Ft/t egységáras ajánlatát 

kihirdetni nyertesnek a nettó 3.250.000,- Ft + Áfa keretösszeg terhére.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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: 

84/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzése – 

Dévaványa Startmunka 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 

keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa 

Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárásra a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, 

Ozmán u. 9.) és az Agzo-Sziti Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

 

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

Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő 

beszerzése – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) nettó 6.500,- Ft/t 

egységáras ajánlatát hirdeti ki a nettó 3.250.000,- Ft + Áfa keretösszeg terhére.  

 

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

Startmunka Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges 

zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka 2019” tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program keretében a „Járási Startmunka Mintaprogram 

keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa 

Startmunka 2019” tárgyú beszerzési eljáráshoz a forrást az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. március 29. 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 120.000,- Ft szövetkezeti részjeggyel 

rendelkezik a Csabai Raktárszövetkezetben.  Az önkormányzat több éve nem áll üzleti 

kapcsolatban a Csabai Raktárszövetkezettel, így a tagságot meg kívánja szüntetni. Az 

Alapszabály V.1.8. pontja rendelkezik a kilépés feltételeiről. A kilépési szándék bejelentése és 

a tagsági viszony megszűnése között három hónapnak el kell telnie.  

Az előterjesztéshez mellékelve van a Csabai Raktárszövetkezet Alapszabálya. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság a javasolja a testület felé, hogy a Csabai Raktárszövetkezetben meglévő tagságot 

2019. július 15-től szüntessék meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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 „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: 

85/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Raktárszövetkezetben (5600 Békéscsaba, Kerek 637.) meglévő tagságát 2019. július 

15-től meg kívánja szüntetni.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntéséről a Csabai 

Raktárszövetkezetet értesítse, valamint a tagság megszűnése után a vagyonrendeletet 

módosítsa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában lévő és az önkormányzat által 

végzett szántóföldi növénytermesztés 2019. évi munkálataihoz elengedhetetlen a már elvetett 

napraforgó gyomirtó szerrel, valamint igény esetén (pl.: csapadékos időjárás) gombaölő szerrel 

történő kezelése, továbbá ugyanezen terület betakarítási (aratás, beszállítás, tisztítás, szárítás, 

tárolás) munkáinak elvégzése. 

A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek árajánlatkérést. 

A helyi beszerzési eljárásra 2019. március 20. 14 óráig kettő ajánlatot nyújtottak be, melyek a 

következők: 

1. Szűcs Tibor Imre – 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

Permetezési munkák: 

 

  Ajánlati ár 

Munka 

megnevezése 

Mennyiség  

ha 

Nettó 

Ft/ha 

Bruttó 

Ft/ha 

Mindösszesen 

bruttó 

Gyomirtó szerrel 

történő 

permetezés 
51,4 8. 777,- Ft 11. 147,- Ft 572. 956,- Ft 

Igény esetén 

gombaölő szerrel 

történő 

permetezés 

51,4 9. 139,- Ft 11. 607,- Ft 596. 600,- Ft 

 

Betakarítási munkák: 

Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N0 Bo 

Betakarítás (Ft/ha) 18. 500,- Ft 23. 495,- Ft 

Beszállítás tarlóról szérűre 

 (Ft/to) 
1. 500,- Ft 1. 905,- Ft 

Tisztítása  (Ft/to) 2. 500,- Ft 3. 175,- Ft 

Tárolása  (Ft/to/hó)  300,- Ft 381,- Ft 

 

2. Agrodéva Kft. – 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4. 

Permetezési munkák: 

 

  Ajánlati ár 

Munka 

megnevezése 

Mennyiség  

ha 

Nettó 

Ft/ha 

Bruttó 

Ft/ha 

Mindösszesen 

bruttó 

Gyomirtó szerrel 

történő 

permetezés 
51,4 8. 600,- Ft 10. 922,- Ft 561. 391,- Ft 

Igény esetén 

gombaölő szerrel 

történő 

permetezés 

51,4 8. 950,- Ft 11. 367,- Ft 584. 264,- Ft 
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Betakarítási munkák: 

 

Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N0 Bo 

Betakarítás (Ft/ha) 18. 000,- Ft 22. 860,- Ft 

Beszállítás tarlóról szérűre 

 (Ft/to) 
1. 200,- Ft 1. 524,- Ft 

Tisztítása  (Ft/to) 2. 300,- Ft 2. 921,- Ft 

Tárolása  (Ft/to/hó)  240,- Ft 305,- Ft 

 

Az ajánlatkérés során kérték az ajánlattevőket, hogy az ajánlati ár meghatározásánál a permetezés 

során felhasznált növényvédő szerek mennyiségét és annak költségét is figyelembe venni 

szíveskedjenek, mivel az önkormányzat nem rendelkezik a növényvédő szerek vásárlási és 

felhasználási engedélyével, ezért a szolgáltatás megrendelésével kívánják a szükséges 

mennyiségű növényvédő szereket beszerezni. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság javasolja a testület felé, hogy az Agrodéva Kft. ajánlatát, mint a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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: 

86/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztés 2019. évi munkálataihoz 

elengedhetetlen növényvédő permetezés és betakarítási munkái tárgyában indított beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a növényvédő permetezési és betakarítási 

munkái tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, 

Mikszáth u. 48/1.), valamint az Agrodéva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

permetezési és betakarítási munkái tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az 

Agrodéva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.) az alábbi táblázatban adott ajánlatát, mint a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek: 
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Permetezési munkák: 

  Ajánlati ár 

Munka 

megnevezése 

Mennyiség  

ha 

Nettó 

Ft/ha 

Bruttó 

Ft/ha 

Mindösszesen 

bruttó 

Gyomirtó szerrel 

történő 

permetezés 
51,4 8. 600,- Ft 10. 922,- Ft 561. 391,- Ft 

Igény esetén 

gombaölő szerrel 

történő 

permetezés 

51,4 8. 950,- Ft 11. 367,- Ft 584. 264,- Ft 

 

Betakarítási munkák: 

Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N0 Bo 

Betakarítás (Ft/ha) 18. 000,- Ft 
22. 860,- 

Ft 

Beszállítás tarlóról szérűre 

 (Ft/to) 
1. 200,- Ft 

1. 524,- 

Ft 

Tisztítása  (Ft/to) 2. 300,- Ft 
2. 921,- 

Ft 

Tárolása  (Ft/to/hó)  240,- Ft 305,- Ft 

 

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

permetezési és betakarítási munkái tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a növényvédő permetezési és betakarítási 

munkái ellenértékét 2019. évi költségvetésében dologi kiadások részében elkülönítette, az a kívánt 

összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. április 15. 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a 2018-as évben az önkormányzat saját művelésben tartott mezőgazdasági 

területeiből 51,4 ha területen napraforgó került termesztésre. Ezen területekről mindösszesen 

118,4 tonna eladható napraforgó került tárolásra. 

A napraforgó eladásával kapcsolatban tájékoztató árajánlatkéréssel fordultak mezőgazdasági 

terményforgalmazással foglalkozó vállalkozások felé, hogy megtudják kedvező áron lehet-e 

értékesíteni most a napraforgót, illetve amennyiben kedvező ajánlatok érkeznek, úgy a 

képviselő-testület dönteni tud arról, hogy a megajánlott áron értékesíti-e a napraforgót, vagy a 

kedvezőbb értékesítés reményében később új eljárás keretében dönt róla. 
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A jelzett értékesítési eljárást pályázati formában bonyolítják le, mely során a legmagasabb 

tonnánkénti árat megajánló pályázóval köt szerződést a kiíró. 

A pályázatra a nyitva álló ajánlattételi határidőig, 2019. március 21. 16:00 óráig kettő ajánlat 

érkezett, melyek az alábbiak: 

 Ajánlatadó neve, címe: Ajánlati ár (bruttó) 

1. BUNGE Zrt. (1134 Budapest, Váci út 43.) nettó 86.500,- Ft/tonna+bonifikáció 

2. GLENCORE Agriculture Hungary Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) 

 nettó 85.000,- Ft/t+bonifikáció 

Mivel a napraforgó felvásárlási ára tőzsdefüggő, így ez az ár a testületi ülés napján már nem 

biztos, hogy tartható, ezért az ajánlatkérés során az ajánlatadást két részre osztották:  

- első kör az ajánlatadás napján érvényes felvásárlási ár, amely tájékoztató jellegű a 

Képviselő-testület számára, majd  

- a második kör a képviselő-testületi ülés napján érvényes ár fog lenni, amely elfogadás esetén 

a szerződéses ár lesz. 

A tájékoztató árajánlat alapján a 118,4 tonna napraforgó ellenértéke az alábbiak szerint 

alakul: 

Ajánlatadó neve, címe: Mennyiség Egységár  

(nettó) 

Mindösszesen: 

(nettó) 

BUNGE Zrt.  118,4 tonna 86. 500,- Ft/tonna 

+bonifikáció 

10. 241. 600,- Ft 

+ bonifikáció 

GLENCORE Agriculture 

Hungary Kft. 

118,4 tonna 85. 000,- Ft/mt 

+bonifikáció 

10. 064. 000,- Ft 

+ bonifikáció 

 

2012. július elsejétől a fordított adózást a mezőgazdasági szektorra is kiterjesztették. Ezáltal 

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6/A számú mellékletében 

felsorolt termékek (egyes gabonák és olajos magvak) értékesítése esetében a fordított adózás 

szabályait kell alkalmazni, vagyis az Áfa tv. 142 § (1) bekezdés i) pontja (a 6/A számú 

mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében) hatálya alá tartozó termék 

értékesítőjéről a termék beszerzőjére helyeződik át az adófizetési kötelezettség. Mivel az 

ajánlatadó (termék beszerzője) az általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, ezért a 

termék eladása során önkormányzat részéről a nettó árat kell figyelembe venni, mivel a 

későbbi áfa megfizetése az ajánlatadót terheli, ezért az ajánlatadó által adott ajánlat 

elfogadható. 

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén 

elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság javaslata az volt, hogy napi ár figyelembevételével értékesítsék a napraforgót, 

tehát kérjenek napi ajánlatot.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták a napirendhez a kiegészítést.  

Elmondja azt is, hogy első körben az ajánlatadás napján érvényes felvásárlási árat kérték 

megjelölni, amely azonban csak tájékoztató jellegű volt, majd  

A második körben (a képviselő-testületi ülés napján) érvényes árat kellett megadni, amelynek 

elfogadása esetén ez lesz majd a szerződéses ár. 

A második körben a pályázatra nyitva álló határidőig: 2019. március 28. 13:00 óráig egyetlen 

ajánlat érkezett, mely az alábbi: 

 Ajánlatadó neve, címe: Ajánlati ár  

1. BUNGE Zrt. (1134 Budapest, Váci út 43.) nettó 87.800,- Ft/tonna+bonifikáció 
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Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a BUNGE Zrt. (1134 Budapest, Váci út 43.) nettó  

87.800,- Ft/tonna+bonifikáció ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

87/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

művelt földterületeken termelt 118,4 tonna napraforgó értékesítési eljárása során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által 

művelt földterületeken termelt 118,4 tonna napraforgó értékesítése” című tárgyban 

indított értékesítési eljárásra a BUNGE Zrt. (1134 Budapest, Váci út 43.) és a 

GLENCORE Agriculture Hungary Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által 

művelt földterületeken termelt 118,4 tonna napraforgó értékesítése” című tárgyban 

indított értékesítési eljárás eredményeként BUNGE Zrt. (1134 Budapest, Váci út 43.) 

ajánlattevő nettó 87.800,- Ft/tonna+bonifikációs összegű ajánlatát, azaz 

mindösszesen nettó 10.395.520,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által 

művelt földterületeken termelt 118,4 tonna napraforgó értékesítése” című tárgyban 

indított értékesítési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a napraforgó adásvételi szerződésének 

aláírásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya 35400/3427-2/2018.ált. ikt. szám alatt kiadott határozatban Dévaványa 

Város Önkormányzatát, mint a dévaványai szennyvíztisztító telep tulajdonosát, szennyezés-

csökkentési ütemterv készítésére és annak az I. fokú vízvédelmi hatósághoz jóváhagyásra 

történő benyújtására kötelezte.  

Elmondja, hogy szennyvízterhelési bírságot kell fizetnie a működtető Alföldvíz Zrt-nek, közel 

10 éve. Minden évben bírságos az üzemeltetés, mivel nem tudják kellő hatásfokkal tisztítani a 

telepre érkező szennyvizet, ezért sok esetben tisztítatlanul, vagy részben tisztítottan tudják a 

gyűjtőcsatornákba kiengedni. A bírság összege változó 82.000,- Ft-tól 4,5 millió Ft-ig terjedt 

az elmúlt években. Elmondja, hogy folyamatban van a szennyvíztisztító-telep megvalósítására 
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vonatkozó projekt, ez azonban a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot nem hatja meg. 

Szennyezés-csökkentési ütemterv mindenképpen szükséges, ha nem készül el az 

önkormányzatot is bírságolják. Csökkenteni kell a hálózatba bekerülő egyéb víz mennyiségét, 

ami úgy történhet meg, hogy a lakosok az esővizet bevezetik a rendszerbe, vagy pedig a 

földben lévő csövek megrepedhettek a szárazság miatti földmozgások, vagy nagy súlyú 

gépjárművek terhelése miatt. Ezt csökkenteni kell, hiszen ez is növeli a telepre kiérkező 

kezeletlen szennyvíznek a mennyiségét, ami jelenleg 1.000 m3/nap. Az Alföldvíz Zrt. 

tájékoztatása alapján elmondja, hogy az idei évben még nem volt 1.000 m3/nap alatt a 

kiérkező mennyiség, pedig aszály van.  

A tervjavaslat elkészítésére a telepet üzemeltető Alföldvíz Zrt. került megbízásra. Az 

üzemeltető a terveket munkatorlódás miatt a vállalt határidőre (2019. február 28.) nem tudta 

elkészíteni, így a szennyezés-csökkentési ütemterv képviselő-testület által történő elfogadása 

is csúszott. 

Az említett késedelem miatt kérték a szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtási 

határidejének (2019. március 23.) hosszabbítását. 

Az Alföldvíz Zrt. 2019. március 22. napján megküldte az elkészített ütemtervet, melyet 

megismerésre előterjesztéshez mellékeltek.  

A szennyezés-csökkentési ütemterv elfogadására a Képviselő-testület jogosult. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a hétfői napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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: 

88/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. (5600 

Békéscsaba, Dobozi út 5.) üzemeltető által a dévaványai szennyvíztisztító telepre 

vonatkozó szennyezés-csökkentési ütemtervét megismerte és azt változatlan 

tartalommal elfogadja, továbbá jóváhagyja, hogy az a kötelezést előíró felügyeleti 

szerv részére benyújtásra kerüljön. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szennyezés-csökkentési ütemterv 

benyújtására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

Melléklet: szennyezés-csökkentési ütemterv 
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11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló 

szúnyoggyérítési programban Dévaványa 2002. év óta vesz részt tagi minőségben. A társulás 

2013. november 12-én átalakult konzorciummá, megnevezése ezt követően: Körös-völgyi 

Konzorcium. 

A Konzorcium 2018. december 6-án tartott taggyűlésén arról született döntés, hogy a Körös-

völgyi Konzorcium tagtelepülései a 2019-évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére 

közbeszerzési eljárás lefolytatását indítja meg. Az ajánlati felhívást az 1. melléklet 

tartalmazza, Dévaványa ajánlati rész száma: 9. 

 

Tartalom: 9. Mennyiség 

Légi kémiai kezelés   3 alkalom, 900 ha 

Földi kémiai kezelés  3 alkalom, 900 ha 

Földi biológiai kezelés  3 alkalom, 6 ha 

 

A Konzorcium Közgyűlése a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrődi Város 

Önkormányzatát, mint gesztor települést kérte fel. 

 

A közbeszerzési eljárás eredményéről dönteni jogosult: 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 

Közbeszerzési Bizottsága. 

 

Határidőre három gazdasági szereplő adta be ajánlatát, melyből Dévaványa település 

szúnyoggyérítési feladataira az alábbiak szerinti ajánlatok érkeztek: 

 

 

Ajánlatadó Ajánlati ár 

(bruttó) 

Szemp-Air-Rsz-Coop Kft. 2.876.550,- Ft 

Rovért Kft. 3.314.700,- Ft 

Komplex Air Kft. 3.402.330,- Ft 

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 

Közbeszerzési Bizottsága, mint a Körös-völgyi Konzorcium, mint a megbízott gesztor 

Önkormányzat döntéshozó Bizottsága a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2019. évben a 

Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyú közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

Az eljárás nyertese valamennyi rész vonatkozásában a SZEMP-AIR-RSZ-COOP 

KONZORCIUM közös ajánlattévők ajánlata, mivel az értékelési szempontok szerinti 

legkedvezőbb ajánlatot tette.    

A napirend kapcsán ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

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: 
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Határozat: 

89/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyomaendrőd 

Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 

Közbeszerzési Bizottságának az EKR 000200462019 számú „Szúnyoggyérítési 

feladatok elvégzése 2019. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntését.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Körös-völgyi 

Konzorcium tagtelepülése nyilatkozza, hogy a Körös-völgyi Konzorcium által 

megbízott Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított 

„Szúnyoggyérítési feladatok 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban tett 

legkedvezőbb ajánlati ár nettó 2.265.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.876.550,- Ft 

fedezete Dévaványa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés és a 

vállalkozási ár rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kiss Károly alpolgármester távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő.  

 

12. Napirendi pont 

 

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

„Gólyahír bölcsőde eszközbeszerzése” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal.  

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által elnyert TOP-1.4.1-15 – BS1-2016-

00009 kódszámú „Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán” elnevezésű projekt utolsó 

mérföldkövéhez érkezett, mely során a pályázatban igényelt eszközök beszerzésére is sor 

kerül. A pályázatban rendelkezésre álló forrás: bruttó 4.492.955,- Ft. Az eszközbeszerzés 

lebonyolítása érdekében a műszaki iroda a Helyi Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 

helyi beszerzési eljárást indított, mely során a felkért vállalkozásoknak 2019. március 27. 

(szerda) 10 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. 

A megadott időpontig a felkért vállalkozások közül hárman nyújtottak be érvényes ajánlatot 

az alábbi tartalommal:  

1. Ajánlattevő neve, címe: Csaba- Spán Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 103/1.) 

Ajánlati ár: nettó: 3.633.560,- Ft. + Áfa (981.061,- Ft.) =  bruttó 4.614.621,- Ft 

 

2. Ajánlattevő neve, címe: Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz 

Zs. u. 23. sz.) 

 Ajánlati ár: nettó: 3.537.990,- Ft + Áfa (955.257,- Ft.) =  bruttó 4.493.247,- Ft 

 

3. Ajánlattevő neve, címe: Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.)  

Ajánlati ár: nettó: 3.828.000,- Ft + Áfa (1.033.560- Ft.) =  bruttó 4.861.560,- Ft 
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Az ajánlatok értékelése az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint történt. Az értékelő 

bizottság az alábbi döntési javaslatot teszi: 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve, címe: Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz 

Zs. u. 23. sz.) 

Ajánlati ár: nettó: 3.537.990,- Ft + Áfa (955.257,- Ft.) =  bruttó 4.493.247,- Ft 

Az értékelő bizottság javaslatát elfogadva az eszközbeszerzésre a pályázat költségvetéséből 

bruttó 4.492.955,- Ft áll rendelkezésre, melyhez további 292,- Ft önerő biztosítása szükséges. 

A polgármester ennyiben kívánta ismertetni az előterjesztésben leírtakat.  

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, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

90/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

eszközfejlesztése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gólyahír bölcsőde 

eszközbeszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csaba- Spán Kft. (5600 

Békéscsaba, Berényi út 103/1.), Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 

Móricz Zs. u. 23.) és a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

eszközbeszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az alábbi ajánlatot 

hirdeti ki nyertesnek: 

Ajánlattevő neve, címe: Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz 

Zs. u. 23. sz.) 

 Ajánlati ár: nettó: 3.537.990,- Ft + Áfa (955.257,- Ft.) =  bruttó 4.493.247,- Ft 

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

bölcsőde eszközbeszerzése”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület az eszközbeszerzéshez szükséges 4.492.955,- Ft forrást az önkormányzat 

a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú „Gólyahír Bölcsőde építése Dévaványán” című 

pályázat terhére, míg 292,- Ft-ot költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019.04.15.  

 

Kiss Károly alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 8 fő.  
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13. Napirendi pont 

 

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

2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv módosításának megtárgyalása. 

Elmondja, hogy az elmúlt két évben a Folkműhely Egyesület és az Önkormányzat közös 

szervezésében valósult meg a Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny.   

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzott - amiről már több alkalommal is volt 

szó -, hogy kerüljön ki a kiemelt városi rendezvények közül.  

Elmondja, hogy a Folkműhely Egyesület kérelmében 150.000,- Ft támogatási összeget jelölt 

meg, amelyhez a testület még 381.000,- Ft támogatást szavazott meg. Megjegyzi, hogy így 

lett kereken 13 millió forint a civil szervezetek támogatására fordítandó összeg. Úgy 

gondolják, hogy ebből a támogatásból, valamint sikeres pályázatból meg fogják tudni 

valósítani a rendezvényt. Az önkormányzat minden olyan eszközt biztosít számukra, 

amelyeket eddig is biztosított, példaként említi a sátrakat, a tévé felvételt. Az együttműködést 

nem szeretnék elvetni, a szakmai munkában nem kívánnak részt venni.   

A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási-, 

Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát.  

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

hogy a bizottság ülésén hosszasan foglalkozott a témával. Szó volt arról, hogy hol lesz a 

rendezvény helyszíne.  

Bizottságuk 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért a 2019. évi városi ünnepség- és 

rendezvényterv módosításával. Tehát a Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny 

kerüljön ki a kiemelt városi rendezvények közül. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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 2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv módosításával az elhangzottak 

szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

91/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi városi ünnepség- és 

rendezvényterv módosítását elfogadja.  

 

Felelősök:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felelősök 

Határidő:  a tervben foglaltak szerint 

Melléklet:  2019. évi ünnepség- és rendezvényterv módosítással egységes 

szerkezetbe 

 

 

14. Napirendi pont 

 

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

„Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

döntéshozatal. 
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A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 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.  

1.  

Ajánlattevő neve: BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1172 Budapest Szilasliget Utca 5 

Nettó ajánlati ár (Ft): 356.565.783,- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több): 57 

jótállás (az előírt 24 hónapidőtartamon túl min. 0, maximum12 hónap): 6 

2. 

Ajánlattevő neve: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 5553 Kondoros Csabai Út 41. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 315.600.476,- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több): 36 

jótállás (az előírt 24 hónapidőtartamon túl min. 0, maximum12 hónap): 0 

3. 

Ajánlattevő neve: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 335.292.817,- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt,a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma(hónap) (előny a több): 65 

jótállás (az előírt 24 hónapidőtartamon túl min. 0, maximum12 hónap): 0 

4. 

Ajánlattevő neve: HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 5555 Hunya Kodály Utca 16 

Nettó ajánlati ár (Ft): 337.815.246,- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több): 36 

jótállás (az előírt 24 hónapidőtartamon túl min. 0, maximum12 hónap): 0 

5. 

Ajánlattevő neve: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 5520 Szeghalom Szabadság Tér 9 

Nettó ajánlati ár (Ft): 363.857.272,- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt,a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több): 48 

jótállás (az előírt 24 hónapidőtartamon túl min. 0, maximum12 hónap): 12 

Elmondja, hogy hiánypótlási felhívás került kiküldésre 2019. január 22-én, amelyben a 

hiánypótlás határidejeként 2019. január 25. 10 óra került meghatározásra. Az előírt határidőig 

csak két ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást. 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 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, mely szerint az alábbi értékelés született:  
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BODOC BAU 

Építőipari és 

Szolgáltató 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

1172 Budapest, 

Szilasliget Utca 5. 

Épcenter 

Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

5553 Kondoros, 

Csabai Út 41. 

Az értékelés 
részszempontjai (adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempon- 

tok súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelé- 

si 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értéke-

lési 

pont-

szám 

Értéke-

lési 

pont-

szám és  

súly-

szám  

szorza-

ta 

Nettó ajánlati ár (Ft) 
70 88,51 6195,7 100 7000 

Az M1.)alkalmassági 

feltételként előírt,a teljesítésbe 

bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai 

gyakorlata hónapjainak 

száma(hónap) (előny a több) 

20 100 2000 100 2000 

jótállás (az előírt 24 

hónapidőtartamon túl min. 0, 

maximum12 hónap) 
10 100 1000 0 0 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 
  

9195,7  9000 

A fenti táblázat értelmében a BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata 

kapta a legmagasabb pontszámot.  

Mindezek ismeretében a bíráló bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési 

eljárást a Kbt. 75. (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné arra tekintettel, hogy a 

rendelkezésére álló nettó 255.485.900,- Ft anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 

megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 356.565.783,- Ft-ra ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

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

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

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

hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 113. 

§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásról a határozati javaslatban foglaltaknak 

megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 

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

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

kimondásával szavazzanak.  
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Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő (nem volt jelen az ülésen) 

Földi Imre képviselő igen 

Kanó József képviselő igen 

Németi József  képviselő igen 

Tomasovszky Sándor képviselő igen 

Molnár Tünde  képviselő igen 

 

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

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

 

Határozat: 

92/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazással 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal – úgy dönt, hogy „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése 

Dévaványán” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. (2) b) pontja alapján 

eredménytelenek nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló nettó 255.485.900.- Ft 

anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 

legkedvezőbb (BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 1172 Budapest, Szilasliget 

Utca 5.) nettó 356.565.783.- Ft-ra ajánlatot tett ajánlattevővel.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás ismételt 

lebonyolításával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelemszerűen    

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt 

ülés megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

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

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

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

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

mivel a tárgyalandó anyag vagyonnal kapcsolatos. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

93/2019.(III.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-2/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-19. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1620 órakor bezárja.  

                                                                                                                                            

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


