
DV/542-13/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 2-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

Távolmaradt: Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

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, Szabóné Szilágyi Edit az Oktatási Bizottság tagja. 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester, Kiss Károly alpolgármester, Nyuzó 

Marietta képviselő és Molnár Tünde képviselő nem jelentek meg jelentek meg, akik 

távolmaradásuk okát jelezték. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. A Dévaványai Általános Művelődési Központ alapdokumentumainak 

módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

2. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az önkormányzat által művelt földterületeken 2019. évben termelt búza 

értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

4. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2020-2034 időszakra 

vonatkozóan. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

5. Bejelentések 



Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről 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, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

182/2019.(VIII.2.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 2-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Dévaványai Általános Művelődési Központ alapdokumentumainak 

módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

2. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az önkormányzat által művelt földterületeken 2019. évben termelt búza 

értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

4. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2020-2034. időszakra 

vonatkozóan. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

5. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Általános Művelődési Központ alapdokumentumainak módosítása. 



Elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében - TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszám - 

elnyert támogatásból megvalósítja a Gólyahír bölcsődét. 

A bölcsőde elkészült ahhoz, hogy szeptember 1-jével a bölcsődei szolgáltatás elkezdődhessen 

szükséges a DÁMK alapdokumentumainak módosítása és elfogadása.  

Elkészült a módosító és az egységes szerkezetű Alapító Okirat, továbbá az intézményvezető 

benyújtotta az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatot, Szakmai programot és a 

Házirendet, amelyek az előterjesztéshez mellékelve vannak.  

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztés megtárgyalta. Az alapító okirat elfogadását 

javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK módosító, - és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az 

előterjesztésben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

183/2019.(VIII.2.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A 

§-a alapján elkészített módosító, - és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az 

előterjesztés 1., 2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület él a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § 

(5) bekezdésében foglaltakkal, mivel a nevelési intézmény által székhelyként 

használt épület váratlanul a belvíz okozta károk miatt alkalmatlanná vált a 

rendeltetésszerű használatra.  

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar 

Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében. 

 

Határidő:  2019. szeptember 1. 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Melléklet: Módosító okirat, Alapító okirat módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva 
 

 

Okiratszám: DV/497-2/2019. 

Módosító okirat 
 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ a Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 2016. február 12. napján kiadott, II-2/209-3/2016. okiratszámú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – 

183/2019.(VIII.2.) Dv. Kt határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 



 

1. Az Alapító okirat 1. alcím 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17. 

1.1.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvoda 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 

2 Óvoda 5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13. 

3 Óvoda 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 

4 Óvoda  5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5. 

5 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 

6 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 

7 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 

8 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 40. 

 

2. Az Alapító okirat 2. alcím 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Általános Művelődési 

Központ 

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 4-6. 

2 
Hermann Ottó Általános 

Művelődési Központ 

5515 Ecsegfalva, Árpád utca 14. 

3 

Óvoda, Bölcsőde, Nevelési 

Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 

4 
Ványai Ambrus Általános 

Iskola 

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6-8. 

 

2.3.1. A költségvetési szerv beolvadt jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510  Dévaványa, Széchenyi utca 8. 

 

3. Az Alapító okirat 4. alcím 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 4. § 1.1. pontja szerinti 

óvodai nevelés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásokról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti gyermekek napközbeni bölcsődei 

ellátása, továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet 

melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodában 

alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is.  



Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő – 

a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 

formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé 

teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe 

véve szervezi. 

- a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 

használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 

használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 

használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Közművelődési feladatok ellátása:  

-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 



-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 

megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 

szervezése. 

 

4. Az Alapító okirat 4. alcím 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

5. Az Alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás. 

 

6. Az Alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

6 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

7 082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

8 082044 Könyvtári szolgáltatások 

9 082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

10 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

11 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

12 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

13 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek 

14 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

15 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

16 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

17 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

18 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 



nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

19 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

20 

092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

21 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

22 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

23 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

24 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

25 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

 

7. Az Alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre (legfeljebb öt 

évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz 

meg közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 23. § (3) bekezdése értelmében. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási– Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 

Polgármestere gyakorolja. 

 

8. Az Alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

9. Az Alapító okirat 6. alcím 6.1. pont 6.1.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  

 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv gazdasági 

szervezettel nem rendelkezik, a pénzügyi, gazdálkodási feladatait 

munkamegosztási megállapodás alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) látja el. 

 

 



10. Az Alapító okirat 6. alcím 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Óvoda (5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2.)  45 fő 

2 Óvoda (5510 Dévaványa, Hajós utca 24.)  53 fő 

3 Óvoda (5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13.)  50 fő 

4 Óvoda (5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5.)  75 fő 

5 Bölcsőde (5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17.)  42 fő 

 

11. Az Alapító okirat 6. alcím 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 2938 SzMSz óvoda 

2 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 3505 SzMSz óvoda 

3 
5510 Dévaványa, Könyves K. utca 

13. 

947 SzMSz óvoda 

4 
5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 

5. 

1759 SzMSz óvoda 

5 
5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 

17. 

1752/2 SzMSz bölcsőde 

6 5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 1785 SzMSz könyvtár 

7 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 3004 SzMSz művelődési ház 

8 
5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 3795 SzMSz helytörténeti 

gyűjtemény 

9 
5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 

40. 

2034 SzMSz emlékház 

 

Jelen módosító okiratot 2019. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Dévaványa, időbélyegző szerint 

P.H. 

 

 

  Valánszki Róbert  

  polgármester



 

 

Okiratszám: DV/497-3/2019. 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Dévaványai Általános 

Művelődési alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. megnevezése: Dévaványai Általános Művelődési Központ 

1.2.2. rövidített neve: DÁMK 

 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvoda 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 

2 Óvoda 5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13. 

3 Óvoda 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 

4 Óvoda  5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5. 

5 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 

6 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 

7 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 

8 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 40. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

  
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Általános Művelődési 

Központ 

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 4-6. 

2 Hermann Ottó Általános 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 14. 



 

 

Művelődési Központ 

3 

Óvoda, Bölcsőde, Nevelési 

Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 

4 
Ványai Ambrus Általános 

Iskola 

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6-8. 

 
2.3.1. A költségvetési szerv beolvadt jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 

 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 4. § 1.1. pontja szerinti 

óvodai nevelés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásokról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti gyermekek napközbeni bölcsődei 

ellátása, továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet 

melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodában 

alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 

Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő – 

a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 

formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé 

teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 



 

 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe 

véve szervezi. 

- a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 

használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 

használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 

használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Közművelődési feladatok ellátása:  

-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 

megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 

szervezése. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 



 

 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

6 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

7 082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

8 082044 Könyvtári szolgáltatások 

9 082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

10 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

11 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

12 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

13 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek 

14 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

15 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

16 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

17 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

18 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

19 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

20 

092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

21 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

22 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

23 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

24 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

25 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dévaványa város közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre (legfeljebb öt 

évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg 

közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § 

(3) bekezdése értelmében. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Oktatási– Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos 



 

 

feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az 

egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város Polgármestere gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, önálló 

intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési 

ház, helytörténeti gyűjtemény. 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 8. §. szerinti óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv gazdasági szervezettel 

nem rendelkezik, a pénzügyi, gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás 

alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) 

látja el. 

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Óvoda (5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2.)  45 fő 

2 Óvoda (5510 Dévaványa, Hajós utca 24.)  53 fő 

3 Óvoda (5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13.)  50 fő 

4 Óvoda (5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5.)  75 fő 

5 Bölcsőde (5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17.)  42 fő 
 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 2938 SzMSz óvoda 

2 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 3505 SzMSz óvoda 

3 
5510 Dévaványa, Könyves K. utca 

13. 

947 SzMSz óvoda 

4 
5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 

5. 

1759 SzMSz óvoda 

5 
5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 

17. 

1752/2 SzMSz bölcsőde 

6 5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 1785 SzMSz könyvtár 



 

 

7 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 3004 SzMSz művelődési ház 

8 
5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 3795 SzMSz helytörténeti 

gyűjtemény 

9 
5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 

40. 

2034 SzMSz emlékház 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a DÁMK  

SZMSZ-ét.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

184/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő: értelem szerint  

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a DÁMK Szakmai Programját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Általános Művelődési Központ Bölcsőde Szakmai Programját 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

185/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Bölcsőde Szakmai Programját jóváhagyja. 

  

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő: értelem szerint 



 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a DÁMK Házirendjét. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Általános Művelődési Központ Bölcsőde Házirendjét kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

186/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Bölcsőde Házirendjét jóváhagyja. 

  

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy  Dévaványa Város Önkormányzat és az Agrodéva Kft. között 2013. 

szeptember 20. napján megkötött földhaszonbérleti szerződés, valamint szerződés mellékletét 

képező pályázati anyag alapján a Kft. a haszonbérleti idő alatt az általa bérelt területekből  

200 ha gabonatermő területnek a szalmatermését bálázott formában térítésmentes a 

rendelkezésükre bocsátja és telephelyükre beszállítja. 2019-es gazdasági évben 1.696 db 

körbála került beszállításra a telephelyre. 

Figyelembe véve azt, hogy önkormányzat jelenleg nem rendelkezik olyan mezőgazdasági 

haszonállat állománnyal, amelynek ellátására a szalmabálákat fel tudnák használni, valamint 

hogy nincs elegendő tároló hely a következő év bálái számára, így célszerű a körbálákat 

értékesíteni. 

A körbálák értékesítése egytételben lenne kedvezőbb. Az induló egységárat a piaci ár 

figyelembe vételével legalább 2.500,- Ft+Áfa/szalmabála áron javasolják meghatározni. A 

pályázati eljárás során pedig a legmagasabb árat megajánló pályázóval kötne szerződést a 

kiíró. 

Megkéri Szarka Andrea aljegyzőt, tájékoztassa a jelenlévőket az ajánlatok benyújtási 

határidejéről. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, a meghirdetéstől számított 15. nap a határidő, ebben az 

esetben augusztus 16. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. A benyújtási határidő tehát 

2019. augusztus 16., 1130 óra. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  



 

 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

187/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agrodéva Kft. által 

az önkormányzat telephelyére beszállított szalmabálákat értékesítésre kijelöli és egyetért az 

értékesítésre vonatkozó pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 

Pályázati hirdetmény 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében egy tételben 

értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő 1.696 darab búzaszalma körbálákat.  

A pályázati eljárás során az induló ár: 2.500,- Ft+Áfa/darab 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.,  1130 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. 

épület 2. számú irodája. 

Az ajánlatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton (5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1.)  

Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat – beleértve a 

határidőn túli beérkezést is – az Ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor 

kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában Feke László 

műszaki irodavezetőtől. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a búzaszalma körbála mezőgazdasági 

termékértékesítési szerződésének aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra. 

Elmondja, hogy a 2019-as évben az önkormányzat saját művelésben tartott mezőgazdasági 

területeiből 51,4 ha területen takarmány és malmi búza került termesztésre. Ezen területekről 

mindösszesen 222,96 tonna eladható búza került betakarításra és tárolásra. 

A búza eladásával kapcsolatban tájékoztató árajánlatkéréssel fordultak mezőgazdasági 

terményforgalmazással foglalkozó vállalkozások felé, hogy meg tudják 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. 

A fent 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. július 30. 16:00 óráig egyetlen ajánlat 

érkezett, melyek az alábbi: 

 

 Ajánlatadó neve, címe: Ajánlati ár  

1. Kunsági Malom Kft. (5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 47.) 

 nettó 49.500,- Ft/tonna 

Mivel a búza felvásárlási árát az ajánlattevő 2019. augusztus 2. napjáig tartja. Elfogadott 

ajánlat esetén 2019. augusztus 15-ig elszállítja és a búza értékét 8 napon belül fizeti. 

Az elmondottak alapján az idei évben termesztett 222,96 tonna gabona mindösszesen 

11.036.520,- Ft bevételt képezne az önkormányzat költségvetésében. 

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 az 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 bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztés megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolják a testült felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

188/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

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

művelt földterületeken termelt 222,96 tonna búza értékesítési eljárása során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által 

művelt földterületeken termelt 222,96 tonna búza értékesítése” című tárgyban indított 

értékesítési eljárásra a Kunsági Malom Kft. (5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 

47.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által művelt 

földterületeken termelt 222,96 tonna búza értékesítése” című tárgyban indított értékesítési 

eljárás eredményeként a Kunsági Malom Kft. (5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 47.) 

ajánlattevő nettó 49.500,- Ft/tonna összegű ajánlatát, azaz mindösszesen nettó 

11.036.520,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  



 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az önkormányzat által 

művelt földterületeken termelt 222,96 tonna búza értékesítése” című tárgyban indított 

értékesítési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a búza adásvételi szerződésének aláírásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2020-2034. időszakra vonatkozóan. 

Elmondja, hogy az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, 

Dobozi út 5.) levélben kereste meg az önkormányzatot a település vízi-közműveinek a  

2020-2034-es évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv benyújtása és engedélyeztetése 

ügyében. Levelükben az alábbiakat fogalmazták meg: 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve 

üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Társaság kötelezettséget vállalt 

arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készít az 

Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően 

készítették el a vízi-közművek 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó GFT-ben szereplő 

felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatukat. 

A GFT két részből áll, az önkormányzat által összeállított felújítási és pótlási tervből és a 

beruházási tervből. 

A GFT részét képező beruházási tervben szereplő munkákat az Önkormányzatnak, mint 

Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ezért kérik, hogy a levél mellékleteként megküldött 

táblázathoz (előterjesztéshez mellékelve) kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel, a vízi-

közművekhez (ivóvíz, illetve szennyvíz) kapcsolódóan tervezett beruházásaikat.  

Amennyiben a településre vonatkozó beruházási igény nem merül fel, úgy a nemleges választ 

is jelezni szükséges! 

Abban az esetben, ha a Társaság által összeállított felújítási és pótlási terv megfelel az 

Önkormányzatnak, úgy a levelükhöz mellékelt Véleményező Nyilatkozatot aláírást követően 

meg kell küldeni a Társaság részére.   

Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal az Önkormányzat nem ért egyet, úgy 

kérik, hogy véleményeltérésüket jelezzék feléjük. 

Kérik továbbá, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is küldjék meg részükre, illetve 

a mellékelt Meghatalmazást, mellyel feljogosítják a Társaságot a 2020-2034 időszakra 

vonatkozó GFT beruházási tervrészének benyújtására. A Meghatalmazás szerint a Társaság 

állítja össze a GFT-t, és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz 

általi jóváhagyásra.  

Felhívják a figyelmet arra, hogy a meghatalmazást az aláírással együtt két tanúval hitelesítsék, 

és azt követően küldjék meg a társaságnak, mivel a tavalyi év során számos településen 

elmaradt a Meghatalmazás aláírása, tanúztatása, továbbítása a társaság felé, és a MEKH 

visszautasította a kérelmet és bírság kiszabását is előre vetítette. Ennek elkerülése érdekében 

nyomatékosan kérnek minden Ellátásért Felelőst a szükséges intézkedések megtételére. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott GFT-t a 

Társaságnak 2019. szeptember 30. napjáig kell benyújtani - víziközmű-rendszerenként - a 

MEKH jóváhagyásra. 



 

 

Tájékoztatást adnak továbbá arról, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárása 

díjköteles. A díj mértékét az 1/2014.(III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási 

szolgáltatási díjat mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) a 

Társaság megfizeti, illetve a beruházási tervrész tekintetében megelőlegezi. A GFT 

benyújtását követően a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat azonban kiszámlázzák az 

Ellátásért Felelős számára, mivel az eljárás kezdeményezése az Ő felelősségi körébe tartozó 

beruházási terv jóváhagyására vonatkozik.  

Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számlájára is 

be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat felújítási és pótlási 

terv, esetén 18.300,- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300,- Ft-ot, mely összeget szintén 

tovább számláznak az Ellátásért Felelős részére.    

A hatályos jogszabály alapján Önkormányzatnak 30 napja van a GFT véleményezésére. 

Elmondja, plusz költség nélkül szeretnének folyamatosan apró felújításokat végrehajtani. 

Amennyi pénz befolyik a vízdíjból, azt erre fordítják. 

Feke László műszaki irodavezető – ez évente 10-12 millió forint, ennek értékében kívánnak 

felújításokat végezni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

189/2019.(VIII.02.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Energetikai  és 

Közmű-szabályozási Hivatalnál Dévaványa település 2020-2034-es évek gördülő 

fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásához ezúton nyilatkozom, hogy az 

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 

5.sz.) által az önkormányzat részére a Dévaványa ivóvízellátó rendszer (Vkr.: kód: 

12-24819-1-001-00-14), valamint a Dévaványa szennyvízelvezető- és tisztító 

rendszer (Vkr. kód:21-24819-1-001-00-15) vonatkozásában véleményezésre 

megküldött gördülő fejlesztési tervben (felújítási-, pótlási terv) foglaltakkal a 

határozat mellékletét képező táblázatok szerint egyetértek. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti 

Ellátásért Felelős,  felhatalmazza a Polgármestert hogy a Ptk. 6:15 §-a és az általános 

közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény 13. §-a alapján aláírja az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám: 04-

10-001580; adószám: 13100887-2-04; Képviseli: Nagy László vezérigazgató), mint 

víziközmű-szolgáltató részére kiállítandó meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy a 

Vksztv. szerinti Gördülő Fejlesztési Terv (a beruházási tervrész) jóváhagyására 

irányuló eljárás teljes folyamatában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében 

eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.  

 



 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ellátásért Felelős a 

meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megelőlegezett, 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, továbbá az eljárásban 

szakhatóságként bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a beruházási terv 

tekintetében az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a használati díj terhére megtéríti.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az 

Alföldvíz Zrt-t értesítse, valamint részére az engedélyezési eljárásához szükséges 

dokumentumokat, iratokat megküldje. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a kerékpárút felújítás kapcsán elmondja, hogy bekérték a 

tájékoztató árajánlatokat, rendkívüli ülés keretében dönthetnek majd a hivatalos árak 

ismeretében. 

A temetőt körülvevő kerítés kapcsán elmondja, annak kb. 1/3-a van kész jelenleg, a brigádra az 

EFOP-os lakások felújításánál van szükség, mert határidős. 

A bölcsőde kapcsán elmondja, szeptember 2-ával mindenképpen el tud indulni az új 

intézményben az ellátás. 

 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Megállapítja, hogy 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 megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-7/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1345 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


