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DV/542-15/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 4-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő  

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző. 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van. 

 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. Döntéshozatal az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a 

Vörösmarty úti általános iskola előtti parkoló felújítására” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd 

útburkolat építésére” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi ingatlanok hasznosításáról 

döntéshozatal. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Szalmabála értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  
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6. A Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Döntéshozatal a Dévaványai Általános Művelődési Központ bölcsődei ellátásának 

szervezeti formájáról. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

8. Bejelentések 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

195/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

1. Döntéshozatal az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a 

Vörösmarty úti általános iskola előtti parkoló felújítására” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd 

útburkolat építésére” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi ingatlanok hasznosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Szalmabála értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

6. A Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Döntéshozatal a Dévaványai Általános Művelődési Központ bölcsődei ellátásának 

szervezeti formájáról. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések 
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1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Körösladányi úti 

(Hősök tere – Rövid u. közötti szakasz) kerékpárút, valamint a Mezőtúri u. kerékpárút és a 

Vörösmarty úti általános iskola előtti parkolót felújíttatja.  

A beruházás kivitelezésére vonatkozóan az önkormányzat helyi beszerzési eljárás indított 

2019. augusztus 5-én, melyre az alábbi vállalkozásokat kérték fel ajánlattételre:  

- Nepál-Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) 

- D-PROFIL KFT. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 

- Hajdut Építő Kft. (4034 Debrecen, Sólyom u. 18.)  

- Peterman Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 63. fsz. 1.) 

- Road For You Kft. (4177 Földes, Fő u. 60.) 
A vállalkozásoknak ajánlataik beadására 2019. augusztus 9. (péntek) 14 óráig volt 

lehetőségük, mely határidőre három vállalkozás benyújtotta árajánlatát az alábbi tartalommal:  

I. D-PROFIL KFT. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 

 Ajánlati ár:  

 Dévaványa Körösladányi út kerékpárút felújítás:   nettó 3.291.600,- Ft  

 Dévaványa Mezőtúri út kerékpárút felújítás:   nettó 3.557.600,- Ft 

 Vörösmarty úti parkoló felújítása:   nettó 4.938.250,- Ft  

 Összesen:   nettó 11.787.450,- Ft  

II. Hajdut Építő Kft. (4034 Debrecen, Sólyom u. 18.)  

Ajánlati ár:  

Dévaványa Körösladányi út kerékpárút felújítás:  nettó 3.542.458,- Ft  

Dévaványa Mezőtúri út kerékpárút felújítás:   nettó 3.772.397,- Ft 

Vörösmarty úti parkoló felújítása:   nettó 5.234.326,- Ft  

Összesen:   nettó 12.549.181,- Ft  

III. Nepál-Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) 

Ajánlati ár:  

Dévaványa Körösladányi út kerékpárút felújítás:  nettó 3.610.200,- Ft  

Dévaványa Mezőtúri út kerékpárút felújítás:   nettó 4.170.500,- Ft 

Vörösmarty úti parkoló felújítása:   nettó 5.941.300,- Ft  

Összesen:  nettó 13.722.000,- Ft 

A polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a D-Profil Kft. tette, amely nettó 

11.787.450,- Ft, amit javasol kihirdetni nyertesnek. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

196/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a Dévaványa 

belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti általános iskola előtti parkoló felújítására” 

elnevezésű helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

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

a Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti általános iskola előtti 

parkoló felújítására” elnevezésű helyi beszerzési eljárásra a D-Profil Kft. (4030 

Debrecen, Ozmán u. 9.), a Hajdut Építő Kft. (4030 Debrecen, Sólyom u. 18.) és a 

Nepál-Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti általános iskola 

előtti parkoló felújítására” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a  

D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.), nettó 11.787.450,- Ft-os ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

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

Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti általános iskola előtti 

parkoló felújítására” elnevezésű helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. augusztus 30.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – röviden említést tesz a kerékpárút megvalósításával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásról, valamint szól a városháza létesítésével kapcsolatosan is.    

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy úttársulás keretében kívánja a 

Batthyány u. útépítését megvalósítani. A beruházás kivitelezésére előzetesen az önkormányzat 

a kiviteli szintű engedélyes tervdokumentációt elkészíttette, majd építési engedélyt szerzett.  

A beruházás kivitelezésére vonatkozóan az önkormányzat helyi beszerzési eljárás indított 

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

- Nepál-Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) 

- D-PROFIL KFT. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 

- Hajdut Építő Kft. (4034 Debrecen, Sólyom u. 18.)  

- Peterman Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 63. fsz. 1.) 

- Road For You Kft. (4177 Földes, Fő u. 60.) 
A vállalkozásoknak ajánlataik beadására 2019. augusztus 9. (péntek) 14 óráig volt lehetőség, 

mely határidőre három vállalkozás benyújtotta árajánlatát az alábbi tartalommal:  

I. D-PROFIL KFT. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 
Ajánlati ár:  nettó 19.594.490,- Ft 

II. Hajdut Építő Kft. (4034 Debrecen, Sólyom u. 18.)  
Ajánlati ár:  nettó 20.987.600,- Ft 

III. Nepál-Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) 
Ajánlati ár:  nettó 20.760.742,- Ft  

A polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a D-Profil Kft. tette, amely nettó 

19.594.490,- Ft, amit javasol kihirdetni nyertesnek. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

197/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a Dévaványa 

belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat építésére” 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 belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat 

építésére” elnevezésű helyi beszerzési eljárásra a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, 

Ozmán u. 9.), a Hajdut Építő Kft. (4030 Debrecen, Sólyom u. 18.) és a Nepál-Bau 

Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya u. 13.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 

lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Dévaványa belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat 

építésére” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a D-Profil Kft. (4030 

Debrecen, Ozmán u. 9.), nettó 19.594.490,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Dévaványa belterületén Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat építésére” 

elnevezésű helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. augusztus 30.  

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, az előterjesztés 

mellékletét képező belterületi ingatlanok bérleti szerződése 2019. augusztus  

31-ével lejár.  

A Képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia arról, hogy a belterületi ingatlanokat 

továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani, vagy pedig saját művelés alá vonja.  

A belterületi földterületek bérleti díját 1,- Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg a Képviselő-

testület. 

Volt bérlő, aki jelezte az önkormányzat felé, hogy nem kívánja a bérleti szerződést 

meghosszabbítani.  

Javasolja, hogy ezen területek esetében a szomszédos terület bérlője élvezzen előnyt a 

bérbevételre.  

A polgármester javasolja, hogy 1 éves időtartamra adják bérbe a területeket.  

Tehát a bérleti időtartama 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 

vonatkozó időszakra szóljon. 

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

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

Aki egyetért azzal, hogy 1 éves időtartamra adják bérbe a belterületi ingatlanokat, 2019. 

szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig vonatkozó időszakra kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

198/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő, a határozat mellékletét képező belterületi 

haszonbéres ingatlanokat 1 éves időtartamra kívánja bérbe adni, 2019. szeptember 1. 

napjától 2020. augusztus 31 napjáig vonatkozó időszakra, 1,- Ft/m2 + ÁFA bérleti 

díjért. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően gondoskodjon a határozat mellékletében felsorolt belterületi 

földterületek bérbeadásáról.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Melléklet:  1 db 

 

Melléklet: a 198/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. határozathoz 

 

Dévaványa belterület 

 

Helyrajzi 

szám  

Terület nagysága  

m2 

897/3 2700 

4846 4341 

897/3 1800 

898 2160 

897/3 1440 

2437 2069 

2437 1440 

2438 1800 

733 698 

897/3 2160 

897/3 1800 

897/3 3240 

897/3 1980 

897/3 360 

897/3 1800 

897/3 1880 

897/3 1080 

4570 2097 

4352 1891 
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898 500 

897/3 2160 

2587-2590 3871 

2593-95 10706 

897/1 320 

585 4526 

897/3 1080 

897/3 360 

2433 2983 

2432 1440 

897/3 720 

897/3 360 

2434 2169 

897/3 1080 

710 720 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület elnöke Dr. Szitás László kéréssel fordult a 

Képviselő-testület felé.  

Kérésük, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott „Pályavilágítás fejlesztés” 

pályázathoz szükséges önrész pénzügyi forrását biztosítani szíveskedjenek.  

A pályázat elbírálása során az MLSZ módosította a beruházás teljes összegét: 

A beruházás bruttó összege:   15.367.731,- Ft, 

ebből az önerő összege:     4.610.319,- Ft.  

A Képviselő-testület a 283/2018.(X.10.) Dv. Kt. határozatával döntött az önerő biztosításáról 

a következőképpen: 

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

Sportegyesület (5510 Dévaványa, Sport u. 7., képviselője Dr. Szitás László) a 

Magyar Labdarúgó Szövetség telephely korszerűsítési program „Pályavilágítás 

felújítás” tevékenységre sikeresen pályázik, úgy a 30 %-os önerőt biztosítja, azzal a 

feltétellel, ha az összes költség összege 10 %-ot meghaladó mértékkel emelkedik, 

abban az esetben az önrész biztosításától elállhat.  

Maximális elszámolható költség:    bruttó 8.001.000,- Ft. 

Önerő a maximális elszámolható költség 30 %-a: bruttó 2.400.000,- Ft. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesületet 

a testület döntéséről értesítse.”  

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

Megadja a szót Földi Imre részére. 

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

„Pályavilágítás felújítás” című beruházás megvalósításához szükséges 4.610.319,- Ft önerőt 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére 

biztosítsák. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért azzal, hogy a 283/2018.(X.10.) Dv. Kt. határozatot a következőképpen 

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

Dévaványai Sportegyesület részére (5510 Dévaványa, Sport u. 7., képviselője Dr. Szitás 

László) a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott telephely korszerűsítési program 

„Pályavilágítás felújítás” című beruházás megvalósításához - amelynek bruttó összege: 

15.367.731,- Ft -  szükséges 4.610.319,- Ft önerőt az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.” kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

199/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 283/2018.(X.10.) Dv. Kt. 

határozatát a következőképpen módosítja: Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére (5510 

Dévaványa, Sport u. 7., képviselője Dr. Szitás László) a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által jóváhagyott telephely korszerűsítési program „Pályavilágítás 

felújítás” című beruházás megvalósításához - amelynek bruttó összege: 15.367.731,- 

Ft -  szükséges 4.610.319,- Ft önerőt az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  

 

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

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – röviden szól a futókör létesítéséről, amely az idei évben el 

fog készülni.  

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására.  

A polgármester elmondja, hogy az 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 térítésmentesen a 

rendelkezésükre bocsátja és telephelyükre beszállítja.  

Figyelembe véve azt, hogy önkormányzat jelenleg nem rendelkezik haszonállat állománnyal, 

amelynek ellátására a szalmabálákat fel tudnák használni, valamint hogy nincs elegendő 

tároló hely a következő év bálái számára, ezért a Képviselő-testület a 187/2019.(VIII.02.) Dv. 

Kt. számú határozatában értékesítésre jelölte ki a beszállított bálákat.  

Az értékesítésre pályázati hirdetményt jelentettek meg, melyben egytételben értékesítésre 

kínálták a szalmabálákat (1.696 db) - a testületi döntés értelmében -  

2.500,- Ft+Áfa/szalmabála induló eladási egységáron.  

A pályázatra a nyitva álló ajánlattételi határidőig, azaz 2019. augusztus 16. 1130 óráig 

egyetlen ajánlat érkezett, mely az alábbi: 
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 Ajánlatadó neve, címe: Ajánlati ár 
1. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 2.500,- 

Ft+Áfa/szalmabála 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy A „Szalmabála értékesítése” című tárgyban indított értékesítési 

eljárás eredményeként Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság nettó  

2.500,- Ft+Áfa/szalmabála, azaz bruttó 3.175,- Ft/darab ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

200/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

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

az önkormányzat telephelyére beszállított szalmabála értékesítési eljárása során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalmabála értékesítése” 

című tárgyban indított értékesítési eljárásra a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

(5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalmabála 

értékesítése”című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevő nettó  

2.500,- Ft+Áfa/szalmabála, azaz bruttó 3.175,- Ft/darab ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Szalmabála 

értékesítése”című tárgyban indított értékesítési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szalmabála mezőgazdasági 

termékértékesítési szerződésének aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására.  

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, hogy ismertesse az 

előterjesztésben leírtakat. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 

13. napjára tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.  

A választási törvény értelmében a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb  

2019. augusztus 31-ig kell megválasztania a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 

képviselő-testületnek. A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és 

póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvény 33. § (3) bekezdés értelmében a helyi 

választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
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megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás 

végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 

Elmondja továbbá, hogy a törvény 28. § (1) bekezdése értelmében: 

„A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg.” 

Az előterjesztésben szereplő póttagokkal az előzetes egyeztetés megtörtént, a feladatot 

vállalják. 

Mindezek alapján a helyi választási iroda vezetője az alábbi indítványt teszi: 

Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjának javasolja 

- Baloghné Berényi Erzsébet Dévaványa, Kodály Zoltán u. 5.  

- Tóth Erika Dévaványa, Körösladányi u. 68.,, 

- Dr. Hegedűs István Dévaványa, Árpád u. 10. szám alatti személyeket,  

póttagjának pedig: 

- Kárpáti Zsuzsanna Margit Dévaványa, Árpád u. 46/1., 

- Rizmann Józsefné Dévaványa, Szeghalmi u. 13. szám alatti lakosokat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

201/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Dévaványai Helyi Választási Bizottság  

választott tagjának 

1.Baloghné Berényi Erzsébet Dévaványa, Kodály Zoltán u. 5.  

2. Dr. Hegedűs István Dévaványa, Árpád u. 10. 

3. Tóth Erika Dévaványa, Körösladányi u. 68. szám alatti lakosokat, míg  

póttagjának 

4. Kárpáti Zsuzsanna Margit Dévaványa, Árpád u. 46/1. 

5. Rizmann Józsefné Dévaványa, Szeghalmi u. 13. szám alatti lakosokat választja 

meg. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására.  

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 2019. augusztus 2-án megtartott 

testületi ülésén már elfogadta a Dévaványai Általános Művelődési Központ „Gólyahír” 

Bölcsődéjének a módosító és az egységes szerkezetű Alapító Okiratát, továbbá az átdolgozott 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját és a Házirendjét. A fenntartónak, 

azaz Dévaványa Város Önkormányzatának viszont szükséges dönteni abban a kérdésben, 

hogy az óvodai ellátást milyen szervezeti formában kívánja ellátni. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 1. melléklete tartalmazz, hogy a bölcsődei ellátást az alábbi szervezeti formákban 

lehet megvalósítani 

- önálló bölcsőde, 

- bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsőde, és ezek tagintézménye szervezeti forma 

- 3 vagy annál több csoport esetén többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú, közös 

igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége szervezeti formában. 

intézményvezető/vezető. 

Tekintettel arra, hogy az új bölcsőde épülete 3 csoport befogadására alkalmas, így az utóbb 

felsorolt, azaz többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai 

egységeként szeretnék a bölcsődét 2019. szeptember 1-jétől működtetni, melynek jogszabályi 

feltétele, hogy a bölcsőde irányítását önálló vezetői megbízással rendelkező intézményvezető 

lássa el, aki nem lehet a Dévaványai Általános Művelődési Központ intézményvezetője. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

202/2019.(VIII.16.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ fenntartója úgy dönt, hogy 2019. szeptember 1. napjától a bölcsőde 

vezetői feladatait - mint többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai 

egysége szervezeti formában 3 csoportos bölcsőde – 1 fővel kívánja ellátni. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1650 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


