
1 

 

DV/542-8/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő  

 

 

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

Feke László műszaki irodavezető. 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő és Molnár Tünde képviselő nem 

jelentek meg, aki távolmaradásuk okát jelezték.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

2. Az Agricola Dévaványa Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Döntés az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1-2015-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat 

keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
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4. „Ajánlattétel a Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli 

szintű engedélyes tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

5. „Ajánlattétel a Dévaványa belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a 

Bethlen G. u.) járdák felújítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Dévaványai Folkműhely Egyesülete támogatás felhasználási módjának módosítási 

kérelme. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosításának, és 

egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő 5510 Dévaványa, Külterület 01634/10 helyrajzi 

szám alatt kivett torony és út megvételére beérkezett pályázatról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

120/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 16-án tartandó rendkívüli 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

2. Az Agricola Dévaványa Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  
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3. Döntés az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1-2015-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat 

keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

4. „Ajánlattétel a Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli 

szintű engedélyes tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

5. „Ajánlattétel a Dévaványa belterületi (Kőrösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a 

Bethlen G. u.) járdák felújítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Dévaványai Folkműhely Egyesülete támogatás felhasználási módjának módosítási 

kérelme. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosításának, és 

egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő 5510 Dévaványa, Külterület 01634/10 helyrajzi 

szám alatt kivett torony és út megvételére beérkezett pályázatról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a talajterhelési díjról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény által biztosított felhatalmazás 

alapján 2010. évben megalkotta a talajterhelési díjról szóló 21/2010.(XI.26.) rendeletét, mely 

2010. december 1-jén lépett hatályba. A rendeletben megállapított mentességek, 

kedvezmények esetében alkalmazott jövedelemhatárok viszont az elmúlt közel 9 év során 

nem kerültek módosításra, ezért gyakorlati szempontból nincs is olyan lakos, aki 

részesülhetne a jövedelemhez kötött mentességből. Ellenben több lakos is kereste már a 

hivatalt annak érdekében, hogy valamilyen kedvezményben részesülhessen, hiszen a 

víziközmű-szolgáltató által kiközölt talajterhelési díjak egyösszegű megfizetése nagy terhet 

jelentene számukra. Így került sor a kedvezmények felülvizsgálatára is, amit az új rendelet 4. 

§-a tartalmaz, 50 %-os kedvezmény, vagy teljes díjelengedés (mentesség) formájában. 
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A településen 528 olyan ingatlan van, amelyek nincsenek rákötve a szennyvízcsatorna 

rendszerre. Vannak olyan ingatlanok, amelyek romosak, nem használják, vagy csak udvari 

kerti csap van. Az Alföldvíz Zrt. az elhasznált vízmennyiség után számolja a talajterhelési 

díjat.  

Elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán járt Budapesten a Nemzeti Fejlesztési 

Programirodánál, amellyel megállapodásuk van a szennyvíztisztító telep fejlesztésére 

vonatkozóan. Az ügyvezető tájékoztatást adott arról, hogy mire számolhatnak a felújítás 

kapcsán. Uniós és hazai forrásból történik a finanszírozás, az önkormányzatnak gyakorlatilag 

nem kerül pénzébe. Tisztában kell lenni azzal, ha a mű megépül, a tervben meghatározottakat 

teljesíteni kell. Elmondja, ha a tervben meghatározottakat nem tudják produkálni, abban az 

esetben az 1,5 milliárd forintot vissza kell fizetni. Elmondja, hogy 95 %-os rákötöttséget kell 

produkálni. Jelenleg a rákötöttség 90 % körül van, tehát nem teljesíthetetlen, ami a tervben 

meg van határozva.  

A szolgáltató és a programiroda között vannak még tisztázatlan kérdések.  

Az önkormányzat készíttetett egy tervet. Vállalják a 95 %-os rákötöttséget. 

A kiküldött rendelettervezetet azzal javasolja kiegészíteni, hogy csak abban az esetben 

részesül a lakos a kedvezményben, ha március 1-jéig ráköt a rendszerre. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a kibocsátó a talajterhelési díjfizetési 

kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint helyi adóhatósághoz tesz bevallást. Elmondja, 

hogy az Alföldvíz Zrt-től február végén kapják meg azt a mennyiséget, amely alapján 

dolgozni tudnak.  

A lakosoknak a tervezetben szereplő kedvezménnyel, mentességgel tudnak segíteni, mivel a 

díj adott, a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg talajterhelési díj alapját és 

mértékét. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az 50 %-os kedvezmény nem kevés, de 

bízik abban, hogy ezzel el tudják érni azt, hogy minél többen rákössenek a rendszerre. 

A régi rendelet szerint olyan értékek jöttek ki, amelyeket lehetetlen volt teljesíteni.  

A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel a rendelettervezet 4. §-át, amely a következő: 

 „Kedvezmények, mentességek 

4. § 

(1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50 %-os 

díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén: 

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme 

tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,  

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át. 

(2) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az  

a) a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő személy, akinek a nettó 

átlagos havi jövedelme tárgyévben nem éri el a nyugdíjminimum 200 %-át, vagy 

b) akinek vízfogyasztása nem haladja meg éves átlagban a havi 2 m3-t.” 

Mindezeket figyelembe véve az előterjesztés készítője nem javasolja a jelenlegi hatályos 

rendelet módosítását, hanem egy új rendelet megalkotását tartja célszerűnek. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, az elhangzott 

kiegészítéssel  kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

10/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletét 

a talajterhelési díjról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely az Agricola 

Dévaványa Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

Arról már volt szó, hogy új kft-t szeretnének alapítani. Arra az elhatározásra jutottak, hogy 

sem mezőgazdasági tevékenységgel, sem építőipari kivitelezéssel foglalkozó kft-t nem 

kívánnak létrehozni. A meglévő kft. tevékenységi körét kívánják bővíteni. Ez esetben nem 

jelentkezik egy új kft. létrehozásával kapcsolatos költség, valamint az ezzel kapcsolatos 

feladat sem.   

Elmondja, hogy az AGRICOLA Dévaványa Kft. a jövőben kisebb építőipari kivitelezési 

munkálatokat szeretne végezni, mint például a köztemető bekerítési munkálatai, az Esély 

otthon program keretében felújítandó házak építőipar munkálatai. Megjegyzi, hogy a temető 

kerítésének az oszlopait a nyertes vállalkozó még nem szállította le.  

Ennek érdekében szükséges a kft. alapdokumentumainak módosítása, az új tevékenységi kör 

felvétele. A kft. 2019. június 1-jétől kezdődően kezdené meg ezirányú tevékenységét, 

melynek végzéséhez 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló felvétele válik 

szükségessé. A részükre megfizetendő bér és járulékok, valamint a cafetéria június 1. - 

december 31-ig tartó időszakra kalkulált költsége közel 10.000.000,- Ft lenne. Annak 

érdekében, hogy az építőipari tevékenységek el tudjanak indulni, azaz legyen lehetőség 

építőanyag, szerszámok, esetleg gépek vásárlására, szükséges még hozzávetőlegesen 

15.000.000,- Ft. Természetesen a tagi kölcsön jelentős része utólagosan megtérülne, mivel pl.: 

az esély otthon házainak felújításához pályázati pénz is áll rendelkezésre. Véleménye szerint 

az új tevékenység hosszú távon nem működtethető nyereségesen, örömmel veszi, ha nem 

mínuszos lesz. A mínuszt a kft. a hozzá érkező támogatásokból tudja fedezni.  

Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséből kikerül 6 fő munkabére.  

A kft. által az önkormányzat részére végzett munkák szolgáltatási díját természetesen az 

önkormányzat megfizeti a kft-nek. 

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

az önkormányzat művelése alatt lévő területeket is szerencsés lenne átadni a kft. számára.   

Valánszki Róbert polgármester – erről is volt már szó.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy a 6 fő 

áthelyezéssel kerül át a kft-hez? 

Valánszki Róbert polgármester – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy a dolgozók 

munkaviszonya meg fog szűnni, az áthelyezésre nincs lehetőség, mivel közalkalmazottakról 

van szó. A jelenlévőkkel ismerteti a 6 fő nevét (Marton Imre, Kiss Ferenc, Gyebnár Mihály, 

Farmasi Csaba, Miklovicz Ferenc, Faragó Sándor). 

Szól az idősek otthona előtt lévő csapadékvíz elevezető árok lefedéséről, parkolók 

kialakításáról.   

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

hozzászólni? 

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

Aki egyetért azzal, hogy az Agricola Dévaványa Kft. részére 25.000.000,- Ft (azaz 

Huszonötmillió forint) tagi kölcsönt biztosítsanak – a tagi kölcsön folyósításának napja 

2019.06.03., visszafizetési határideje 2020. december 31. –  kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

121/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agricola Dévaványa Kft. 

részére 25.000.000,- Ft - azaz Huszonötmillió forint - tagi kölcsönt biztosít a 

mellékelten csatolt szerződésben foglaltak szerint. 

A tagi kölcsön folyósításának napja 2019.06.03., visszafizetési határideje 2020. 

december 31. 

 

A tagi kölcsön fedezetét Dévaványa Város Önkormányzat 2019. költségvetésének 

tartaléka biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019.06.03. 

 

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről 

 

Dévaványa Város Önkormányzata 

adószáma: 15725321-2-04 

képviselő: Valánszki Róbert 

székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1., mint 

kölcsönadó(továbbiakban:Kölcsönadó) másrészről, mint 

 

Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

cégjegyzékszáma: Cg.04-09-013558 

adószáma: 25410334 – 2 – 04 

képviselő: Juhász Sándor 

székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  szám alatti székhelyű cég, mint 

kölcsönvevő(továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Kölcsönadó 2019. június 3-i fordulónappal 25.000.000-, Ft, azaz Huszonötmillió 

forint összegű kölcsönt nyújt a Kölcsönvevő részére tagi kölcsönként az alábbiak 

szerint:  

1.1.a Kölcsönadó 10.000.000,- Ft összegű kölcsönt biztosít a tárgyévben realizálódó 

személyi jellegű kifizetésekre (munkabér, járulék, cafetéria) a gazdasági 

társasággal 2019. június 1-jével munkaviszonyt létesítendő dolgozókkal, akiknek a 

névsorát az 1. melléklet tartalmazza.  

1.2.a Kölcsönadó 15.000.000,- Ft összegű kölcsönt biztosít a gazdasági társaság által 

2019. január 1-jével bejegyzett építőipari kivitelezések, beruházások kiadásainak 

biztosítására. 
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2. A Kölcsönadó a Kölcsönvevő részére a 11733106-20018205-000000000 számú 

bankszámlára közvetlenül átutalással teljesít. 

3. A kölcsön összege után - a felek megállapodása alapján - a Kölcsönadó a mindenkori 

jegybanki alapkamattal terhelt mértékű ügyleti kamatot számít fel. 

4. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a 

kölcsönszerződés lejártának határideje 2020. december 31. napja. Kölcsönvevő 

kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát 

legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.  

5. A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. 

6:48 § - a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult 

előteljesítésre. Ebben az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés 

időpontjáig áll fenn. 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja 

bármely oknál fogva megszűnik vagy lehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön 

összegét az 1. pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen 

kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben 

esedékessé válik. 

8. A Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha az Kölcsönvevő a 

kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja, vagy ha 

más súlyos szerződésszegést követett el.  

9. A Kölcsönadónak a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga a szerződésben 

meghatározott teljes összeg vagy az egyes részletek lejárata szerinti időben, felmondás 

esetén pedig a felmondási idő elteltével nyílik meg.  

10. Felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó képviseletében eljáró Valánszki Róbert  

polgármestert Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

121/2019.(V.16.) Dv. Kt. számú határozatában hatalmazta fel jelen szerződés 

aláírására. 

11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. melléklet. 

12. E szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Áht. és a Ptk. szabályai az irányadóak. 

  

Jelen szerződést 3 eredeti példányban a felek elolvasás és kellő megértése után, mint ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak.  

 

Dévaványa, 2019. május          . 

___________________________________          __________________________________ 

                          Kölcsönadó       Kölcsönvevő 

 

                      Valánszki Róbert               Juhász Sándor 

                          Polgármester        Ügyvezető 

        Dévaványa Város Önkormányzata                            Agricola Dévaványa Kft.      

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

__________________________________ 

                Faragóné Barz Krisztina 

             Gazdálkodási Irodavezető 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
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3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében döntést kell hozniuk az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1-2015-BS1-2016-00042 kódszámú 

pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat a TOP-4.1.1.-2015-BS1-2016-00042 kódszámú pályázati 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a kiíró 60.000.000,- Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélt. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a szerződés 2019.04.01-én 

hatályba lépett. A pályázat megvalósítását végig kell, hogy kísérje a projekt lebonyolítását 

koordináló projektmenedzsment szervezetnek, ezért szükséges annak kiválasztása helyi 

beszerzési eljárás keretében.  

A projektmenedzsment költség a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatás felhasználásának rendjéről szóló 272/2015.(XI.5.) 

Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó 

speciális előírások figyelembe vételével számolható el.  Ezen szakértői szolgáltatást 

költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet láthatja el, amelyben az állam vagy 

önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100 %-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, 

kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban 

foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes 

személlyel láthatják el. 

Az eljárási feltételeknek megfelelő 4 vállalkozásnak került megküldésre az ajánlattételi 

felhívás, akiknek 2019. május 7. (kedd) 10 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. 

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

1. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft  
(5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.181.102,- Ft + Áfa (318.898,- Ft) = bruttó 1.500.000,- Ft 

 

2. Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  

(6821 Székkutas, Béke u. 2.) 

Ajánlati ár: nettó: 1.244.095,- Ft + Áfa (335.905,- Ft) = bruttó 1.580.000,- Ft 

 

3. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) 

Ajánlati ár: nettó 1.299.213,- Ft + Áfa (350.787,- Ft) = bruttó 1.650.000,- Ft 

 

4. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.   
(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) 

Ajánlati ár: nettó 1.259.843,- Ft + Áfa (340.157,- Ft) = bruttó 1.600.000,- Ft 

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: 
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Határozat: 

122/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a TOP-

4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti 

feladatok biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1.-15-

BS1-2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok 

biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csongrád Megye Fejlesztéséért Kft. 

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.),  a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 

Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), a KBC Békés Megyei Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.) és a Székkutasi 

Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (6821 Székkutas, Béke utca 2.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó 

projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 

Békés Petőfi Sándor u. 2.) bruttó 2.540.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó 

projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázathoz szükséges 

projektmenedzsmenti feladatok biztosításához szükséges forrást az önkormányzat a pályázat 

költségvetésének terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019.05.31.  

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely az „Ajánlattétel a 

Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal. 

Dévaványa Város Önkormányzata az idei évben a Batthyány u. útépítését tervezi 

megvalósítani. Mivel a tervezett beruházás engedélyköteles tevékenység, így az útépítés 

megvalósítása érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást bonyolított le a kiviteli 

szintű engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.  

Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2019. április 17. (szerda) 1000 óráig volt lehetőségük 

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

 
Károlyi László 

Zoltán egyéni 

vállalkozó (5600 

Békéscsaba, 

Batthyány u. 4.) 

Varga Zsolt egyéni 

vállalkozó (5700 

Gyula, Part u. 21.) 

Biró Zsolt egyéni 

vállalkozó (5600 

Békéscsaba, Penza 

ltp. 22. A lh. ¼. ) 

Dévaványa belterület Batthyány u. 

útépítéssel kapcsolatos kiviteli 

szintű engedélyes tervdokumentáció 

elkészítésére  

nettó 1.720.000 Ft 

AAM 

 

nettó 1.690.000 Ft 

AAM 

 

nettó 1.655.000 Ft 

AAM 

 

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: 

123/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére”c. tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a Dévaványa 

belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció 

elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Károlyi László Zoltán egyéni 

vállalkozó (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.), a Varga Zsolt egyéni vállalkozó (5700 

Gyula, Part u. 21.) és a Biró Zsolt egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A 

lh. ¼.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Biró 

Zsolt egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I/4.) nettó 1.655.000,- Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Dévaványa belterület Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a Batthyány u. útépítésével kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. május 20. 

 

Tevékenység 

Ajánlattevő neve 
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5. Napirendi pont 

 

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

„Ajánlattétel a Dévaványa belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a 

Bethlen G. u.) járdák felújítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének II. 2.a), b) és c) 

pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

jogcímen pályázatot nyújtott be „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímre.  

A benyújtott projekt keretében az önkormányzat a Körösladányi u. (Hősök tere – Rövid u.), 

Hősök tere (Bem u. – Gyöngy u.), Vörösmarty u. (Árpád u. – általános iskola nagykapu 

bejáró), Bethlen G. u. járda felújítását kívánja megvalósítani, melyhez 15.000.000,- Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. Az önerő 2.000.000,- Ft.  

A beruházás kivitelezésére vonatkozóan az önkormányzat helyi beszerzési eljárás indított 

2019. május 2-án, melyre az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre:  

- Gyula-Duó Kft. (5553 Kondoros, Bajcsy Zs. u. 32/1.) 

- Ép-Med Bt. (5727 Újszalonta, Béke u. 47.) 

- Hartmann Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi u. 73.)  

A vállalkozásoknak ajánlataik beadására 2019. május 10. (péntek) 9 óráig volt lehetőség, 

mely határidőre mindhárom vállalkozás benyújtotta árajánlatát az alábbi tartalommal:  

I. ÉP-MED Bt. – 5727 Újszalonta, Béke u. 47.  

Ajánlati ár:  

Körösladányi u., Vörösmarty u., Hősök tere, Bethlen G. u. bruttó 27.538.934,- Ft 

II. GYULA-DUÓ Kft. – 5553 Kondoros, Bajcsy Zs. u. 32/1. 

Ajánlati ár:  

Körösladányi u., Vörösmarty u., Hősök tere, Bethlen G. u. bruttó 23.946.335,- Ft 

III. HARTMANN Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. –  

5600 Békéscsaba, Berényi u. 73.   

Ajánlati ár:  

Körösladányi u., Vörösmarty u., Hősök tere, Bethlen G. u. bruttó 26.402.882,- Ft 

Látható, hogy az ajánlatok nagyon magasak, meghaladják a rendelkezésre álló forrást.  

Szól a betontörmelék értékesítésről, valamint a bontási munkálatok elvégzéséről. 

A polgármester elmondja, hogy a piac utcája betonos lesz, a többi utca pedig térkővel lesz 

kirakva. A térkövezés miatt magasabb a költség.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy hol fog történni a járdaépítés? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Körösladányi úton a Hősök tere – 

Rövid u. közötti szakaszon, Hősök tere, Bem u. – Gyöngy u. közötti szakaszon, a Vörösmarty 

u., Árpád u. - általános iskola nagykapu bejárója közötti szakaszon, valamint a Bethlen G. 

utcában fog megvalósulni a járdaépítés. 

Már volt szó arról, hogy a Bethlen G. u. kivételével térkő burkolat lesz. 

Valánszki Róbert polgármester – a szerződésben kérték, hogy július 1-jére készüljön el a 

járda a Bethlen G. u. kivételével, itt július vége a határidő. 

Szól arról is, hogy kért árajánlatot a kerékpárút felújítására vonatkozóan, amely közel 4,5 

millió forint. Az ajánlat a székely kaputól a Rövid utcáig terjedő területre, valamint a 

középiskola előtti részre vonatkozik, valamint szerepel benne kátyúzás. Az ajánlatban nem 

szerepel padkázás. A meglévő aszfaltra húznának új réteget. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ezzel a módszerrel 1-2 éven belül újból 

meg fog repedni a burkolat.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kerékpárút megvalósítása során is lát 

lehetőséget arra, hogy az említett kerékpárút javítása és a kátyúzás is akkor készüljön el. 

Elmondja, a Gyomai út felújítása kapcsán megkereste az illetékes műszaki ellenőröket és a 

kivitelezőt is, mivel a munkálatokat esőben is végezték. A polgármester nem tudja, így milyen 

minőségű utat kapnak, jelenthet-e a későbbiekben garanciális problémát. 

A kerékpárút legrosszabb szakaszának felújításánál dönteniük kell arról, hogy elfogadják-e a 

4.500.000,- Ft-os ajánlatot és a kivitelezést úgy, hogy a régi aszfaltrétegre húznak új 

burkolatot. Megjegyzi, hogy az ajánlatot adó cégnek nincs olyan keskeny marógépe, amivel 

fel tudnák bontani a jelenlegi burkolatot. A polgármester magasnak tartja az ajánlati összeget. 

Kiss Károly alpolgármester – magasnak tartja a 4,5 millió forintos árajánlatot. 

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

kerékpárút építésének befejezésére meddig kaptak határidőt? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, a szerződés szerint 90 nap áll rendelkezésre a 

kivitelezés befejezésére. A Közbeszerzéseket Felügyelő Főosztály észrevételt tett, ezért a 

beadási határidőt május 28-ra módosították, így a kerékpárútnak legkésőbb szeptemberig el 

kell készülnie. 3 km hosszan kell új kerékpárutat építeniük, ami nem kevés munka. 

Feke László műszaki irodavezető – szerinte szűkös a határidő, hiszen a Szeghalmi utcán 

teljes pályás aszfaltozást is magába foglal a pályázat. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javasolja, hogy az említett 

rossz állapotban lévő szakasz felújítása valósuljon meg a kerékpárútépítéssel együtt. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a következő testületi ülésen hozzanak 

döntést a kerékpárút felújítása kapcsán.  

Feke László műszaki irodavezető – javasolja, hogy a megrongálódott szakaszt bontsa fel az 

önkormányzat, ne a meglévő burkolatra kerüljön az új réteg, mert nem lesz tartós megoldás. 

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

még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki 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: 

124/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a Dévaványa 

belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen G. u.) járdák felújítása” 

elnevezésű helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel 

a Dévaványa belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen G. 

u.) járdák felújítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárásra a Gyula-Duó Kft. (5553 

Kondoros, Bajcsy Zs. u. 32/1.), az Ép-Med Bt. (5727 Újszalonta, Béke u. 47.) és a 

Hartmann Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi u. 73.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 

határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel 

a Dévaványa belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen 

G. u.) járdák felújítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Gyula-
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Duó Kft. (5553 Kondoros, Bajcsy Zs. u. 32/1.) bruttó 23.946.335,- Ft-os ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

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

Dévaványa belterületi (Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen G. u.) 

járdák felújítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. május 20.  

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Folkműhely Egyesület kérelmének a megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a Dévaványai Folkműhely Egyesület 

részére a 66/2019.(III.28.)  Dv. Kt. hat. alapján 531.000,- Ft támogatást nyújtott. A 

Dévaványai Folkműhely Egyesület elnöke kérelemmel élt a Képviselő-testület felé, miszerint 

a támogatott célok közt megjelölt IX. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny 

szervezése során felmerülő költségek mértéke jelentősen meghaladja a szerződésben megítélt 

összeget, így szeretnék kérvényezni támogatói szerződésben szereplő összegek 

átcsoportosítását, az alábbi módon: 

 

Támogatás jogcíme  Támogatás mértéke (Ft)  

Tavaszi Zöldágjárás - előadói oktatói díj 75.000,- 

Őszi táncház - előadói oktatói díj 45.000,- 

Működési kiadások - irodaszer beszerzés, 

postaköltség. 
30.000,- 

IX. Kádár Ferenc Országos Népzene és 

Néptáncverseny megrendezése 
381.000,- 

Támogatás mértéke összesen:          531.000,-  Ft 

 

 

Módosított felhasználási mód: 

 

Támogatás jogcíme  Támogatás mértéke (Ft)  

Tavaszi Zöldágjárás - előadói oktatói díj 20.000,- 

Működési kiadások - irodaszer beszerzés, 

postaköltség. 
15.000,- 

IX. Kádár Ferenc Országos Népzene és 

Néptáncverseny megrendezése 
496.000,- 

Támogatás mértéke összesen:          531.000,-  Ft 

 

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

125/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Folkműhely Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6. elnöke: Erdei Attila) 

részére a 66/2019.(III.28.) Dv. Kt. számú határozat alapján megítélt támogatási összeg 

átcsoportosítását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

- Tavaszi Zöldágjárás - előadói oktatói díj:       20.000,- Ft. 

- Működési kiadások - irodaszer beszerzés, postaköltség:     15.000,- Ft. 

- IX. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny megrendezése: 496.000,- Ft.          

  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 

módosításának aláírásáról. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2019.06.30. 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosításának, és egységes 

szerkezetbe foglalásának elfogadása. 

A polgármester elmondja, hogy a hitelintézetek tájékoztatták ügyfeleiket, hogy a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 

kötelezően előírja a hitelintézetek számára, hogy valamennyi meglévő ügyfelük tekintetében 

végezzenek ismételt ügyfél-átvilágítást. Az elmondottakra való tekintettel Dékányné Szalai 

Katalin ügyintéző jelzett, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány tagjait rendezni 

szükséges az alapító okiratban, hiszen az átvilágításhoz a tagok személyes megjelenése és 

okiratainak másolása elengedhetetlen. A bírósági nyilvántartás szerint még Fekete András 

tagként szerepel, hol ott Ő már nem kíván részt venni a Kuratórium munkájában. 

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kuratóriumi tagságát Illin József János, 5510 

Dévaványa, Kőrösladányi utca 10. alatti lakos (anyja neve: Schäffler Veronika), nyilatkozata 

alapján vállalja. 

A kuratórium tagjai személyében bekövetkező változáshoz szükséges a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása is egységes szerkezetbe 

foglalva, amely az előterjesztéshez mellékelve van.  

A módosításban az eredeti alapító okirat szerkezeti felépítését megtartva a módosítás dőlt, 

vastagon szedett, aláhúzott betűvel van kiemelve.  

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

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

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint Illin József Jánost jelöljék ki a 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma tagjának kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

126/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjának az alábbi személyt jelöli ki:  

 

Illin József János  (5510 Dévaványa, Kőrösladányi utca 10.)  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 1-2. mellékletében foglalt adattartalommal 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

127/2019.(V.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletében foglaltak 

szerint módosítja. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. 

mellékletében szereplő adattartalom szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratok aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Melléklet:  1 db Alapító Okirat Módosítása 

                  1 db Alapító Okirat 
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1. melléklet 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítvány Alapító Okiratát az új Ptk. 

rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja. 

 

Az Alapító Okirat II. 10. pontjában a „Kuratórium tagjai” bekezdésben szereplő Tagok 

vázlatpontban törlésre kerül az ötödik tag, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Illin József János, anyja neve: Schäffler Veronika, 5510 Dévaványa, Kőrösladányi u. 10. 

 

Az alapító okirat módosítás az alapító 2019. május 16. napján kelt határozata alapján készült, 

az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

Dévaványa, 2019. május 16.     

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

  - mint alapító - nevében: 

 

 

       Valánszki Róbert 

 polgármester 

 

2. melléklet 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

a módosításokkal egységes szerkezetben 

 

I. 

 

A Közalapítvány alapítója:  Dévaványa Város Önkormányzata 

 Képviseli a polgármester 

 

Az Alapító székhelye: Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

A Közalapítvány induló vagyona: 

 

1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi 

költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából utalt át 

a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai 

Kirendeltségénél nyitott külön számlára. 

 

II. 

 

1. A Közalapítvány neve:  Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

 

2. A Közalapítvány székhelye:  Dévaványa, Hősök tere 1. 
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3. A Közalapítvány céljai: 

 

- Dévaványa város fejlesztése, szakember-ellátottságának segítése, 

- Az óvodai, valamint alapfokú és középfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 

- A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, 

- Közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása, 

- Egészségügyi feladatok támogatása, 

- Közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 

- Közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető 

fenntartásának segítése, 

- Dévaványa közigazgatási területén a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megoldásának 

segítése. 

 

4. A Közalapítvány tevékenységei: 

 

- helyi civil szervezetek segítése, információszolgáltatás, pályázati lehetőségekről való 

tájékoztatás, fórumokra, konferenciákra történő utazásszervezés, jogszabályi 

segítségnyújtás, 

- országos kezdeményezésű fenntartható fejlődést, környezettudatosságot, mozgást 

népszerűsítő projektekhez való csatlakozás, helyi szinten történő megvalósítás a gyermek 

és felnőtt lakosság bevonásával, 

- évente a sportban és a tanulásban kimagasló eredményeket elérő diákok díjazása, 

- edzőtáborokban való részvétel támogatása, 

- iskolai, szakmai vetélkedőkön való részvétel támogatása, 

- rendszeres kerékpártúrák szervezése városunk határába, ismeretterjesztő beszélgetésekkel 

egybekötve a mozgás népszerűsítése és környezetünk megismerése céljából, 

- ingyenes csoportos utak szervezése egészségügyi szűrésekre helyi lakosok számára,  

- gyűjtés életmentő, életminőség javító készülékek beszerzésére,  

- támogatás nyújtása helybeli rászoruló betegek, a társadalombiztosítás által nem támogatott 

kezelésük megvalósulására, 

- gyűjtés szervezése köztéri szobrok, alkotások megvalósítására, szervezésben való 

részvétel, aktív együttműködés a helyi kulturális egyesületekkel, közös részvétel 

rendezvényeken. 

 

A Közalapítvány ezen tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. §-ában, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. §-ában és az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. tv. 144. §-ában meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 

 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 

 

a) A Közalapítvány vagyonához tartozik az alapító önkormányzat döntése alapján a 

Közalapítvány számára mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására. 

b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli vagy 

természetbeni felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká. 
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A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítvány kezelője a csatlakozók 

részéről olyan juttatást fogadhat el, amely megfelelően szolgálja a Közalapítvány 

célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem ellentétes. Az Közalapítvány az 

adományokat célja elérése érdekben használja fel. 

c) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a vállalkozási tevékenységének nyeresége. 

A közalapítvány céljaira rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható a 

közalapítvány céljaira. 

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

a) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. 

b) A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

c) A Közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

d) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

e) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel. 

f) A Közalapítvány a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

- TEÁOR: 69.20, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szakágazatba tartozó könyvelői 

tevékenység, 

- TEÁOR: 82.19, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás szakágazatba tartozó összes 

tevékenység, 

- TEÁOR: 94.99, M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység szakágazatba tartozó 

környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak, máshova nem sorolt közösségi, képzési 

lehetőségek támogatása, speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok 

helyzetének javítása, védelme tevékenységek. 

 

g) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági 

társaságnak korlátlanul felelős tagja. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó 

bevétele nem haladhatja meg az éves bevétel 10%-át. 

h) A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki. 

i) A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 

 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 

költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 

mértékéről és felhasználásának módjáról. 

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

  

8. A Közalapítványi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 

 

a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány 

Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is 

ellenőrzi. A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt az alapító, illetve a 
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csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott 

évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a felajánlások összegét és 

formáját. 

b) A Közalapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötven millió forintot, 

melyre tekintettel felügyelő bizottság létrehozásáról nem rendelkezik. 

c) A Közalapítvány felett a törvényességi ellenőrzést a Békés Megyei Főügyészség látja el. 

 

9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

 

a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon 

belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában és annak honlapján. 

b) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt folyamatosan, Dévaványa város hivatalos 

lapjában és honlapján a nyilvánosság elé tárja gazdálkodásának legfontosabb adatait a 

társadalmi kontroll biztosítása érdekében. 

 

10. A Kuratórium megbízása: 

 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 7 tagból álló kezelő szerve. 

b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. A 

tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő 

elfogadásával jön létre. 

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Közalapítványnak okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a 

Közalapítvánnyal szemben. 

 

A Kuratórium tagjai: 

 

Elnök: Tóth Julianna, anyja neve: Zsombok Julianna, 5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1. 

Titkár: Szilágyi Endre, anyja neve: Csatári Mária, 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83. 

Tagok: Illin József János, anyja neve: Schäffler Veronika, 5510 Dévaványa, Kőrösladányi 

u. 10. 

             Ignácz László, anyja neve: Tóth Margit, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 

             Laskai Tibor, anyja neve: Fűzi Róza, 5510 Dévaványa, Széles u. 7/1. 

             Szilágyi István, anyja neve: Eckert Éva, 5510 Dévaványa, Árpád u. 18. 

             Janó Istvánné, anyja neve: Papp Gizella, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 37. 

 

c) Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:22 §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39 

§-ában meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

d) A Kuratórium elnöke vagy tagja nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja. 

 

e) A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 38. §-a értelmében a Kuratórium 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozathozatal alapján: 
- kötelezett vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve 
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- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 
A Ptk. 3:19 § értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány 

terhére másfajta előnyben részesít, 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Közalapítványnak nem 

alapítója, 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

f) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívással, melyet az alapító indoklás nélkül alkalmazhat 

- lemondással, melyet a tag nyilatkozatban nyújthat be az alapítónak, a kuratóriumnak vagy 

más kuratóriumi tagnak, mely az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, vagy ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

11. A Közalapítvány képviselete: 

 

a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy 

az elnök, illetve a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag látja el. 

b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga, az utalványozás joga a 

Kuratórium elnökét illeti meg, melynek szabályait a Számviteli politika részét képező 

Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív 

végrehajtó jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának 

megfelelő vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet. 

d) Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

e) Feladata a kuratórium üléseinek összehívása, a kuratórium határozatait tartalmazó 

jegyzőkönyvek őrzése, munkáltatói jog gyakorlása. 

 

12. A Kuratórium működése: 

 

A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény)-ben meghatározott beszámoló 

és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 
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- az éves költségvetés elfogadásáról. 

A Közalapítvány könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, 

forintban történik. 

A Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mely megegyezik a naptári év 

utolsó napjával (december 31.), mint mérlegforduló nappal egyszerűsített éves beszámolót 

készít. 

A beszámoló tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleg), 

b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), 

c) a kiegészítő mellékletet. 

A beszámolót a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hagyja jóvá. Az 

elfogadott beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt – az adott év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig 

(május 31.) letétbe helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal, mint 

amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 

készít, amelyet a beszámolóval azonos módon hagy jóvá, letétbe helyez és tesz közzé. 

A Közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból 

saját költségére másolatot készíthet. 

A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. A Kuratórium 

összehívásának rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének 

összehívása az elnök által írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 2 

nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

- a Közalapítvány nevét, 

- székhelyét, 

- az ülés idejét, 

- helyszínét 

- és az ülésen megtárgyalandó napirendeket. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Kuratórium 

az ülését a Közalapítvány székhelyén tartja. Amennyiben a kuratóriumi ülés nem 

szabályszerűen lett összehívva, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi 

részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Az ülésen 

a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A kuratóriumi ülés összehívását bármely 

kuratóriumi tag kérheti cél és ok megjelölésével. Ebben az esetben az elnök köteles a 

kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha 

ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a 

kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  

- A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

- A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet kell készíteni. 

- A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén legalább 

4 tag jelen van. 

- A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium 

olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, hatályáról, 
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időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 

megállapítható. 

- A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 

- A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítványi Irodában, Dévaványa, Hősök tere 1., 1 számú irodában biztosított. 

- A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 

biztosított. 

 

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat 

a Közalapítványi Iroda látja el: 

 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:22 §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában 

meghatározott kizáró ok áll fenn. 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja a Kuratórium elnöke, titkára és tagjai. 

 

A Közalapítványi Iroda elnöke: Dékányné Szalai Katalin 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 14. 

Tagjai:  Tóth Mihályné,   5510 Dévaványa, Árpád u. 46. 

 Kiss Ferencné,   5510 Dévaványa, Móricz u. 20. 

 Süle Lászlóné   5510 Dévaványa, Kisfaludy 9/1. 

 

14. A Közalapítvány időtartama: 

 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 

 

15. A Közalapítvány megszűnése: 

 

- a Közalapítvány megszűnéséről az Kuratórium elnökének bejelentése alapján az illetékes 

bíróság jogosult dönteni. 

- a Közalapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

- a megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani és köteles 

arról a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

III. 

Záró rendelkezések 

 

1) A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 

település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a 

Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről. 

2) A Közalapítvány a Gyulai Törvényszék nyilvántartásába vételével válik önálló jogi 

személlyé. 

3) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznúsági 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely 

kérdésben határozhat.  
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4) Jelen alapító okiratot a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

127/2019.(V.16.) Dv. Kt. határozatával jóváhagyta. 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 2019. május 16. napján kelt módosításokat 

tartalmazza dőlt, vastagon szedett, aláhúzott betűvel. 

 

Dévaványa, 2019. május 16. 

 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

  - mint alapító - nevében: 

 

 

       Valánszki Róbert 

 polgármester 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

A temető körül létesítendő kerítés kapcsán elmondja, hogy lakossági kérés érkezett, mely 

szerint szeretné, ha lenne egy nagykapu a Petőfi Sándor utca végén, ha lehetőség van rá, 

annak érdekében, hogy továbbra is a temetőn keresztül járhassanak mezőgazdasági 

kisgépükkel. Kéri a testület javaslatát a témában.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ha teljesítik ezt a kérést, az plusz 

költséget jelent az önkormányzat számára.  

Valánszki Róbert polgármester – szól a kijelölt nyomvonal változtatásáról. Elmondja, ha 

maradat anyag, akkor lehetséges a megvalósítás. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy ott sírok vannak. 

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

temetőről van szó, amely nem mezőgazdásági gépek közlekedésére alkalmas. 

Valánszki Róbert polgármester – megállapítja, hogy a képviselők nem támogatják a lakos 

kérését, hogy az ingatlanok mögött továbbra is járjanak a mezőgazdasági kisgépükkel.  

A polgármester röviden ismerteti a képviselőkkel a nyomvonal módosítást, valamint a kerítés 

építésének módszerét, várható akadályait. Több helyen is szükséges lesz a fákat kivágniuk és 

gyökeret irtaniuk, hiszen a sírhelyek védelme a legfontosabb szempont. 

Kiss Károly alpolgármester – javasolja, hogy a Szeghalmi utca aszfaltozásakor a kiásott 

földmennyiséget használják fel a temetőben lévő meder betemetésére. A meglévő kerékpárút 

építésekor is ugyanígy jártak el. 

Valánszki Róbert polgármester – ha a kivitelezővel meg tudnak egyezni erről, akkor nem 

látja akadályát. Ha e mellett döntenek, akkor azon a szakaszon addig nem tudják befejezni a 

kerítés építését. 

A kerítéshez szükséges alapanyag még nem érkezett meg, amiről már tett említést. 

A katolikus templom felújítása kapcsán elmondja, hogy Kiss Károly alpolgármester úrral 

levelet írtak Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úrnak, aki továbbra sem küldött 

válaszlevelet, azonban a pályázati referens tájékoztatta a polgármestert, hogy az erre 

benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. Mivel országosan védett műemlékről van 

szó, ezért olyan plusz dokumentációkat kértek be a pályázat mellé, amelyeknek a beszerzése 
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magas költségekkel járt volna. Más, erre fordítható pályázati kiírásról nincs tudomásuk. A 

megyéspüspöknek írt levelükben leírták, hogy a templom állapota veszélyes, legfőképp 

viharos, szeles időben. Azt ígérték utánajárnak, de semmilyen választ nem kaptak egyelőre. 

A leégett üzemcsarnok kapcsán a polgármester megkereste annak bérlőjét, hogy van-e már 

előrelépés a biztosítással kapcsolatban. Tájékoztatása szerint az eljárás folyamatban van. A 

bérlő megajánlott egy bizonyos összeget, a 2 épületért és szándékát fejezte ki a terület 

megvásárlása iránt. Véleménye, hogy a biztosítási eljárás végét várják meg, de területet 

semmiképp se adjanak el.  

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Fülemen Róza megkereste azzal, hogy Domonkos Béla 

szobrászművész bronzszobor gyűjteményének állandó kiállítást keres. A szobrászművész 

részére életjáradék fizetését szeretnék, cserébe az önkormányzatra hagyná a 400 db-os 

szoborgyűjteményét. Az életjáradék összege biztos, hogy magas lenne. A polgármester 

elmondta Fülemen Róza részére, hogy a kiállításnak biztosítanának helyet - a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjteménynél -, valamint életjáradékot is fizetnének, ha a művész halála után a 

gyűjteményt szabadon értékesíthetik.  

Erre még választ nem kapott.  

Elmondja azt is, hogy Fülemen Róza húsfeldolgozó megvalósítását tervezte a településen. A 

pályázat sikeres volt, de nem találtak befektetőt, a megvalósításhoz a pályázati forrás nem volt 

elegendő, így azt visszafizették.  

Említést tesz arról, hogy nagyon kevés gyermeket írattak be az egyházi iskolába, az iskolát 

nem kívánják megszüntetni, továbbra is működtetni szeretnék.   

Szól a lelkész úr nyugdíjazásáról.  

A polgármester megadja a szót Németi József részére.  

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

lángossütőnél felmerült vízvezetékrendszer kapcsán felmerült problémával kapcsolatban 

szeretne egy rövid tájékoztatást hallani.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a vízvezetékrendszer kamerázása 

megtörtént, hibát nem találtak. Nyomáspróbára fog sor kerülni, annak eredménye ismeretében 

kerül sor a hiba kijavítására, ha szükséges, akkor bontásra is. A lángossütő bérletére 

vonatkozó szerződés megkötésére csak a hiba elhárítását követően kerülhet sor.     

Tomasovszky Sándor képviselő – elmondja, hogy több utcában nem ürítette ki a szolgáltató 

a sárga kukákat, ami több napja esedékes lett volna.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a település azon a részén, ahol ő lakik sem 

ürítették ki az összes kukát. 

Valánszki Róbert polgármester – a szolgáltató felé jelezni fogják a problémát. 

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy az iskolákba, óvodákba mikor fognak sárga 

kukát biztosítani? Az intézményeknél nincs lehetőség szelektívgyűjtésre.   

A piacnál nem megfelelő a világítás, éjszaka nincs kellőképpen megvilágítva. 

Valánszki Róbert polgármester – a szolgáltató felé jelezni fogják a sárga kuka biztosítását.  

A piacnál a világítást meg fogják oldani.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a piacnál még szükség lenne kerékpártárolókra, 

amit már említett korábban is.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kerékpártárolók készítése folyamatban 

van.  

Kiss Károly alpolgármester – szól a piaccal kapcsolatban a helypénzek beszedéséről, a 

gépkocsik parkolásáról, valamint az árusításról, amely nem a piac területén történik.  

Valánszki Róbert polgármester – szól az önkormányzati rendeletben szabályozott 

helypénzekről, valamint annak alkalmazásáról. Elmondja, hogy a kft. vezetőjével és a 

piacfelügyelővel ezen témában fog beszélni, a rendeletben foglaltakat be kell tartani.  
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Javasolja, hogy a kft. vezetőjét, valamint a piacfelügyelőt hívják meg a Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottság ülésre és beszéljék meg a problémákat.  

Mile Lajos alpolgármester – a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban szól röviden. A kollegái 

jelezték, hogy kicsi az adag.  

Megszokott volt, hogy a gyermekek a délutáni étkezéshez kaptak zöldséget, gyümölcsöt, ez 

most nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – kéri, hogy az észrevételeket írják össze és továbbítani fogja 

a szolgáltató felé.  

A bölcsődében ellenőrzés volt, amelynek a jegyzőkönyvét is továbbítani fogja a szolgáltató 

felé.  

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

idősek otthonában, ahol a véleményládában az ételre vonatkozóan a megjegyzés annyi volt, 

hogy nem elég sós, nem elég édes, vagy nem elég meleg. Ezek mind orvosolhatóak helyileg. 

Az étel minőségére panasz nem volt a véleményládában. 

A véleménylábában olyan problémák volt leírva, amelyeket meg tudják oldani.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a gyermekétkeztetésben és a szociális 

étkeztetésben is csökkent a létszám. 

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

hogy a gyermekeket mindennap viszi étkeztetni. Véleménye szerint az adag elegendő, ha 

igénylik a gyermekek, repetát is biztosítanak számukra. Az étel minőségével gond nincs, az 

kellően meleg. Megjegyzi, hogy az alsó évfolyamban néhány fővel csökkent az étkezők 

száma.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy az étel minősége nagyon sokat javult az 

induláshoz viszonyítva. Az étel 6. óra után volt hideg és akkor volt kicsi az adag.  

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. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

128/2019.(V.16.) 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/972-4/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1615 órakor bezárja.  

                                                                                                                                            

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 


