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DV/542-30/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő  

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Távolmaradt:  - 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője, Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője, Szarka Andrea 

aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora, 

Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Varga Istvánné az Ifjúsági, Kulturális és 

Sport Bizottság tagja, Kürti Ignácné a civil szervezetek részéről.  

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen hiányzó nincs, 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. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Beszámoló az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője 

 

2. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatainak bemutatása. 

Előadó:  Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője 
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3. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az 

önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról. 

Előadók:  Földi Imre közfoglalkoztatást szervező programirányító, 

  Szarka Andrea aljegyző 

 

4. A 2020. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramok megvalósítására kérelem benyújtásáról 

döntéshozatal. 

  Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Hajdu Ildikó intézményegység vezető  

 

6. A 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Dévaványa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület támogatási kérelméről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Ingatlan-felajánlással kapcsolatban döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
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Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

311/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 12-én tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője 

 

2. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatainak bemutatása. 

Előadó:  Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője 

 

3. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az 

önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról. 

Előadók:  Földi Imre közfoglalkoztatást szervező programirányító, 

  Szarka Andrea aljegyző 

 

4. A 2020. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramok megvalósítására kérelem benyújtásáról 

döntéshozatal. 

  Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Hajdu Ildikó intézményegység vezető  

 

6. A 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Dévaványa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület támogatási kérelméről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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11. „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Ingatlan-felajánlással kapcsolatban döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem tesz.  

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2019.12.05-én a B-HSoil Kft. visszafizette az önkormányzatnak az 510.000,- Ft-ot, 

amelyet a cégalapításkor fizetett meg. Az alapító okiratok megszüntetésével 

kapcsolatos okiratok elkészültek, tudomása szerint a cégbírósághoz benyújtásra 

kerültek. Tehát a Kft-ből kiszálltak és visszakapták a korábban befizetett pénzt. 

- 2019.12.05-én a Junior Zrt. ügyvezetőjével egyeztetett, 12.12-én pedig a Zrt. területi 

képviselőjével, ahol az intézményvezetők is jelen voltak. Az egyeztetésről a mai 

ülésen még fog szólni.  

-  2019.12.12-én Szeghalmon a Leader Akciócsoport ülésén volt. Az ülésen történtekről 

szintén a későbbiekben fog szólni.  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

312/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2019.(X.31.), 

258/2019.(X.31.), 259/2019.(X.31.), 260/2019.(X.31.), 261/2019.(X.31.), 

262/2019.(X.31.), 263/2019.(X.31.), 264/2019.(X.31.), 265/2019.(X.31.) Dv. Kt. 
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határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a Gyomaendrőd-Dévaványa 

Központi orvosi ügyelet munkájáról. 

Az ügyvezető úr a beszámolót elkészítette, amelyet megküldött az önkormányzat számára. A 

beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.   

A polgármester elmondja, hogy diagramokkal és statisztikai adatokkal is szemléltetik 

tevékenységüket.  

A bizottsági üléseken az írásos anyag megtárgyalásra került.  

A polgármester megadja a szót Rédei József ügyvezető részére, ha a leírtakhoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Rédei József a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője – köszönti az 

ülésen megjelenteket.  

Az írásos anyaghoz kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére, hogy mondja el az 

ülésen elhangzottakat.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk a beszámolót részletesen megtárgyalta ülésükön. 

Észrevételük az volt, hogy még mindig magas az indokolatlan hívások száma.  

A bizottságuk a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. További jó munkát kívánnak 

a sürgősségi ellátásban dolgozóknak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági vélemény ismertetését.  

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti a megjelenteket. Kérdése, hogy az ügyeletet ellátó 

személyzet hogyan vélekedik a pihenőhelyről? Javaslatuk van-e változtatásra? Érzi-e annak 

szükségességét, hogy a mentőpont a későbbiekben mentőállomássá alakuljon át, valamint 

látja-e ennek lehetőségét? 

Rédei József a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a 

kérdés második felére nem kompetens válaszolni. Az országos mentőszolgálat kompetenciája, 

hogy szeretné-e a bővítést, vagy sem. Elmondja, hogy a rendelkezésükre álló kapacitás ki van 

használva, és együttműködnek az ügyeleti szolgálat egységeivel. 

Érkeztek felé olyan dolgozói észrevételek, hogy kicsi a helyiség, valamint egy légtérben 

vannak az OMSZ dolgozóival. Ezen észrevétel már az elmúlt évben is felmerült. A 

dolgozókat meg fogja kérdezni és jelezni fogja a polgármester úr felé, ha van valamilyen 

megoldandó probléma.      

dr. Ágoston Sándor képviselő – a statisztika alapján – lakosságszámot figyelembe véve – a 

gyomai ellátások száma magasabbnak tűnik, mint a dévaványai ellátások száma. 

Rédei József a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a 

statisztikai adatnak három oka lehet. Az országban is tájegységtől függő, hogy az emberek 

hogyan szocializálódtak, milyen az egészségügyi kultúrájuk, ettől is függ az igénybevevők 

száma. Másik dolog a háziorvosi ellátás, ahol több hiányos praxis van, ott többen fordulnak 



6 

 

meg a kórházakban, valamint az ügyeletet ellátó helyeken. Elmondja, ha mindenkinek 

Gyomaendrődre kellene menni, akkor alacsonyabb számot mutatna a statisztika. Az 

elsősegélynyújtó helyet kihasználják a lakosok.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni a kérdéseire kapott válaszokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Rédei úrnak az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját – a 

Gyomaendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munkájáról – a szóbeli kiegészítésekkel 

együtt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

313/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Medical Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. beszámolóját 2019.01.01-2019.10.31. időszakra vonatkozóan – a 

Gyomaendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munkájáról – jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A képviselő-testület az ügyvezetőnek és a Kft. dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Békés Medical Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Rédei József ügyvezetőnek, hogy az ülésre 

elfáradt, valamint a felmerülő kérdésekre választ adott.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – köszönti Tímárné Buza Ilonát a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét, aki a foglalkoztatás helyzete Dévaványán és 

a járásban, a közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása napirend kapcsán érkezett. 

Megkéri az osztályvezetőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – köszönti az újonnan megválasztott képviselő-testületet, valamint minden 

jelenlévőt. Örömmel vette a testületi ülésre történő meghívást, amelyre egy rövid 

prezentációval készült.  

 

(A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára. Köszöni a figyelmet. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tímárné Buza Ilona osztályvezetőnek a 

színvonalas, részletes prezentációt. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – köszönti a jelenlévőket. Megköszöni a részletes tájékoztatót az 

osztályvezető asszonynak. Tudomása szerint, ha a munkáltató pályakezdőt alkalmaz, akkor 

támogatást vehet igénybe. Tapasztalata, hogy a pályakezdő csak a betanított munkás bérét 

kapja meg. Természetes, hogy betanulási idő szükséges, de azt követően is alig éri el a bér a 

minimál szakmunkásbért. Tehát a dolgozók nem kapják meg azt a bért, amelyet az állam 

biztosít a munkáltatónak. Kérdése, hogy milyen módon történik ennek az ellenőrzése? 

A vállalkozó a terméket úgy továbbítja a megrendelő felé, hogy azt szakmunkás készítette. 

Milyen lehetőség van arra, hogy a betanított munkás és a szakmunkás bére között ne legyen 

hézag? Hiszen egy OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó is ugyanazt a feladatot végzi 

el, mint egy szakmunkás, csak kevesebb bérért. Meglátása, ha a hézag megszűnne, akkor még 

többen el tudnának helyezkedni a munkaerőpiacon.  

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – az alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a munkáltató kaphat 

támogatást, ami nem jár alanyi jogon, függ attól, hogy milyen pályakezdőt vesz fel. Elmondja, 

ha a pályakezdőnek van szakképesítése, lehet az OKJ-s is, nincs akadálya a szakmunkásbér 

elszámolásának. A szakmunkásbért akkor tudják adni, ha megvan a szakmunkás 

bizonyítvány, ha nincs meg a végzettség, nem tudnak rá magasabb bért adni. Kérik is, hogy 

magasabb bérrel számoljanak a munkaadók, hiszen céljuk, hogy a fiatalok helyben 

maradjanak és legyenek megfizetve. Elmondja, hogy amikor a támogatást nyújtják a 

munkáltatónak, akkor havonta a bérjegyzéken igazolnia kell, hogy mekkora összeget fizetett 

ki a dolgozó számára, amelyet a dolgozónak alá kell írnia. Olyan visszajelzés nem érkezett 

feléjük, amelyről az alpolgármester beszélt. Természetesen van betanulási idő, de a támogatás 

mértékét nem változtatják. A munkáltató kérelmét megvizsgálják, akár többet is fizetnek, ha 

azt jogosnak látják. Mindenképpen a támogatást ki kell fizetni, amelyet igazolni kell.    

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, ha pl. a darabbér úgy van megállapítva, hogy nem éri 

el a minimálbért, akkor a munkavállaló panaszt tehet a foglalkoztatási osztály felé? 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – ilyen esetben a munkaügyi felügyelőség felé lehet panasszal élni. A normát 

úgy kell megállapítani, hogy az a minimálbért elérje, ha ez nem így van, akkor lehet fordulni a 

munkaügyi felügyelőség felé, ahol ki fogják vizsgálni az ügyet.    

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a felvetésére kapott reagálást.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – látják, hogy a közfoglalkoztatásban van fluktuáció, jönnek-

mennek a dolgozók. Gondoltak-e arra, vagy esetleg van-e arra lehetőség, ha munkaerőhiány 

van, hogy a 40 éves munkaviszonnyal, vagy korkedvezményes nyugdíjjal elment dolgozókat, 

valamilyen támogatással tudják a munkáltatók foglalkoztatni?  

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – elmondja, hogy nem kompetens a kérdésre választ adni. Ők az 

álláskeresőkkel foglalkoznak. A nyugdíjasok foglalkoztatásra van lehetőség, valamint 

különböző kedvezményeket tudnak igénybe venni a munkáltatók. Konkrét választ addig a 

kérdésre nem tud adni, amíg nem tartozik hozzájuk ez a feladat.  

Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni az elmondottakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 
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Megadja a szót Kónya Dávid János képviselő részére.  

Kónya Dávid János képviselő – kérdése, hogy van-e olyan statisztika, amely a fiatalok 

külföldön való munkavállalását jelképezi? Gondol arra, hogy a közfoglalkoztatásban lévők, 

vagy akár az álláskeresők közül valaki külföldön talált munkát.  

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – elmondja, hogy náluk ilyen jellegű statisztika nincs. A KSH-nál érhetőek el 

ilyen adatok. Sok esetben beküldik hozzájuk a munkaszerződést, ami nem kötelező.  

Kónya Dávid János képviselő – megköszöni az elmondottakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a nők részére kevésbé ajánlják ki a varró, 

kertész, eladó szakmákat. Szól az OKJ-s képzésekről, jónak tartaná beindítani a festő, 

hegesztő, kőműves képzéseket. Kevésbé van szükség kazánfűtőre, raktárosra. Meglátása, 

hogy a képzésben résztvevők a képesítés megszerzését követően nem maradnak a térségben. 

Úgy gondolja, hogy az OKJ-s képzést szélesíteni lenne szükséges. Véleménye szerint a 

nyugdíj előtt állókra jobban oda kellene figyelni. Mindenki számára biztosítani kell a 

megélhetést. Köszöni a figyelmet.  

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – visszalépett arra a diára, amelyen a prezentációja során a képzéseket mutatta 

be. Egyetért azzal, hogy hegesztőket, festőket, kőműveseket kell képezni, hiszen ezek 

hiányszakmák. Ezen képzéseket nem tudják elindítani, mivel nincs rá jelentkező. Asztalos 

szakma képzést az elmúlt év decemberében 14 fővel indítottak, 3 fő fejezte be. Igyekszenek 

nagyon sok OKJ-s képzést indítani. Nők részére terveznek varró képzést indítani, az elmúlt 

évben is volt textiltermék összeszerelő néven. Részletezi a dián látottakat. Vizsgálják az 

elhelyezkedési lehetőségeket, mire van igény a munkáltatók részéről.   

Megköszöni a képviselő észrevételét.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolat a foglalkoztatási osztállyal, 

igyekszenek segíteni egymás munkáját. Napi szintű kapcsolatban állnak. Szól a 

közmunkaprogram ellenőrzésről, ahol mindent rendben találtak a foglakoztatási osztály 

munkatársai.  

A napirendet lezárja. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatairól szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

314/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatás helyzete 

Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló tájékoztatót 

elfogadja.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
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3. Napirendi pont 
 

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

munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szervezett 

közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatók megtárgyalása. Elmondja, hogy ezen napirend 

szorosan kapcsolódik az előző napirendhez.  

Szól az írásos anyagban lévő statisztikákról. 

Az előterjesztés első részét Földi Imre programirányító, képviselő, míg a második részt Ficere 

Gabriella szociális ügyintéző készítette el. 

Elmondja, hogy a Dévaványát érintő közfoglalkoztatásról is részletes tájékoztatást kaptak az 

előző napirend keretében.  

Földi Imre programirányító részletes anyagot terjesztett a testület elé. Be lett mutatva az 

írásos anyagban, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, milyen anyagi háttere 

van a közfoglalkoztatási programnak. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a 

testület felé.  

Szól az írásos anyagban szereplő statisztikáról, amely az előző évben megszokottaktól eltérő 

módon került összeállításra. A statisztika áttekinthető, pontos. 

Röviden említést tesz a közfoglalkoztatásról, amelyet fontosnak tart. Köszönetét fejezi ki a 

programirányítónak, valamint kollegáinak az elvégzett munkájukért.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 
megjelenteket, külön köszönti az osztályvezető asszonyt.  

Megköszöni az idei évben végezett munkájukat, amely zökkenőmentes volt.  

Érezhető, hogy a közfoglalkoztatásban a munkaerő létszám csökkent. A következő napirendben 

látható, hogy a Járási Startmunka Mintaprogram 3 projekteleme 122 főnek biztosítana 

munkalehetőséget a jövő évben. Megjegyzi, hogy az előző években közel 200 főről volt szó. Szól 

az elhelyezkedésekről, nyugdíjba vonulásokról, valamint sajnos elhalálozások is történtek. 

Röviden említést tesz a képzésekről, az értékteremtő munkákról. 

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  

Elmondja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy van még valakinek kérdése, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzetéről, a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, a 

közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 

315/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatókat 

elfogadja.  
 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
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(A munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szervezett 

közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatót.  

Ezúton kíván békés, boldog karácsonyt és boldog újévet az osztályvezetőnek, valamint a 

Foglalkoztatási Osztály dolgozóinak. 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat 2020. évben is közfoglalkoztatását főleg Járási Startmunka 

Mintaprogram keretén belül kívánja megoldani. A Járási Startmunka Mintaprogram 3 

projekteleme 122 főnek biztosítana munkalehetőséget.  

Az előírt jogszabálynak megfelelően a kérelem benyújtása – sorozatos egyeztetések után – 

2020. február, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerébe 

történik. 

 

Tevékenységi területek a következők: 

 mezőgazdasági, 

 helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, 

 szociális jellegű program 

 

A mintaprogramok tevékenysége az előterjesztésben részletezve van.  

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

elhangzottakat.  

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

bizottság javasolja, hogy kérelmet nyújtsanak be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 

Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramra.  

bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Véleménye szerint a közfoglalkoztatást folytatni kell. Meglátása, hogy több eredményt 

tudnának elérni kevesebb fővel és magasabb bérrel.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy kérelmet nyújtsanak be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 

Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramra kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

316/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

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

be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében 

támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramra. Részletezés szerint: 

 

• mezőgazdaság, 

• helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, 

• szociális jellegű  
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               megnevezésű  projektek. 

 

Kedvező elbírálás esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások megindítását.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kérelem benyújtásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:     folyamatos  

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi munkatervének a megtárgyalása. 

Köszönti Hajdu Ildikót a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátorát.  

Megkérdezi a szakmai koordinátort, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?  

Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora – köszönti a 

jelenlévőket. Kiegészítést nem kívánt tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a munkaterv részletes, mindenre kiterjedő. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

a bizottság javasolja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évre vonatkozó 

munkatervét elfogadásra a képviselő-testület felé.  

Az ülésen dr. Ágoston Sándor képviselő javasolta, hogy a munkatervbe kerüljön bele a 

„Trianon 100” megünneplése, valamint Dévaványa várossá válásának 20. évfordulója. 

Véleménye szerint ez közös munkával megoldható.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a bizottsági ülésen javasolta a leltározás témakörénél, hogy 

az egyházak anyakönyveit vegyék fel. A lakosoknak így nem kell a levéltárhoz fordulni, ha 

szeretnének valamit meg tudni az anyakönyvekből.   

Javasolja, hogy állítsanak össze egy bizottságot, amely a „Trianon 100” megünneplését 

megszervezi. Szívesen részt vesz a munkában, ha meghívják. Figyelni kell az ezzel 

kapcsolatos pályázati lehetőségeket.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri, hogy a művelődésszervezőkkel vegyék fel a kapcsolatot a „Trianon 100” és a várossá 

válás megünneplésével kapcsolatban. Lehetőség szerint nézzenek utána az anyakönyveknek. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évre vonatkozó 

munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

317/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete 

szerint a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évre vonatkozó 

munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős: a DÁMK igazgatója. 

Határidő: a tervben foglaltak szerint 

Melléklet: 1 db munkaterv  
 

 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Napirendi pont 

 

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

2020. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Elmondja, hogy a munkatervhez a szokásos módon kértek javaslatokat, a beérkezett 

javaslatok beépültek a munkatervbe. 

Elmondja, hogy a várospolitikai fórumot és a közmeghallgatást is képviselő-testületi ülés 

keretében kívánják megtartani. Bízik abban, hogy a tervet tudják tartani.  

Az elmúlt évekhez képest nagy változás a tervben nincs.  

A munkatervet Czene Boglárka jegyző állította össze. Megkérdezi, hogy kívánja-e 

kiegészíteni? 

Czene Boglárka jegyző – kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a tervezetet a bizottságok véleményezték. 

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

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javasolják elfogadásra a 

2020. évi munkatervet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

2020. évi munkatervet elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendeket illetően? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

318/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint 

elfogadja a képviselő-testület 2020. évre vonatkozó éves munkatervét. 
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A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a munkatervet tájékoztatás 

céljából az érintettek részére továbbítsa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

Melléklet:  2020. évre szóló munkaterv 
 

 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

A polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

tartalmazza a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos előírásokat, 

valamint rendelkezik az átmeneti gazdálkodás szabályairól. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény már 

elfogadásra került, azonban Dévaványa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési 

rendelete az év kezdetére elfogadásra nem kerül. 

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint: a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 

15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig 

nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Az Áht. 25.§-a alapján az átmeneti gazdálkodásról akkor kötelező rendeletet alkotni, ha a 

költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig 

nem fogadta el. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben felhatalmazást ad arra, hogy a 

helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, 

kiadásaikat teljesítsék. 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. 

A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

Az Áht. 25.§ (3) bekezdésére figyelemmel célszerű az átmeneti gazdálkodásról rendeletet 

alkotni: 

„Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.” 

A 2020. évi költségvetési rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan 

működéséhez, a likviditás megőrzéséhez, az ellátott feladatok folyamatos biztosításához az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.  

A rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, illetve kiadásai – beleértve az intézmények 

finanszírozását is – teljesítésére. A folyamatban lévő beruházásokra, felújításokra tervezett 

keretösszeget (előirányzatot) indokolt megállapítani kötelezettségvállalás alapján. 

A felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési 

rendeletbe be kell építeni. 

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

az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.   
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Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a leírtakhoz szóbeli 

kiegészítést nem kíván tenni.  

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

ismertesse javaslatukat.  

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

bizottság a 2020. évi évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Purger Fernc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk 

javasolja megalkotni a 2020. évi évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendeletet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén javasolja a rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 

 

A 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzés működtetéséről 

a jegyző gondoskodik, melynek keretében a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzését is 

meg kell valósítani. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza. 

Jelen előterjesztésben a 2020. évi belső ellenőrzés által vizsgálandó területekre tesznek 

javaslatot. 

Az ellenőrzési tervben szereplő cél vásárolt szolgáltatás megrendelésével valósul meg. 

Az ajánlatkérésben az ellenőrzésre fordítandó ellenőrnapokat az önkormányzat határozza 

meg.  
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Az előterjesztésben javasolják, hogy az alábbi vállalkozásoktól kérjenek ajánlatokat: 

 Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 

 Menyhért és Társa Kft. 1094 Budapest, Tompa út 19. I. 8. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Zrt. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet tartalmazza, hogy a belső 

ellenőrzést végző személy a munkáját a kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. Dévaványa Város Önkormányzata és 

költségvetési szervei nem rendelkeznek belső ellenőrzési kézikönyvvel, így annak elkészítését 

is szeretnék 2020. évben szakemberrel elvégeztetni. 

A javaslat alapján az ellenőrzés terjedjen ki: 

1. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a szociális étkeztetés 

ellenőrzése  

Kockázati tényezők: 

 A finanszírozás és a térítési díjak megállapításának, beszedésének 

jogszerűsége.  

 A költségvetési előirányzatok felhasználása, a kiadások teljesítésének 

szabályszerűsége, jogossága. 

2. A közbeszerzési eljárások szabályozottságának ellenőrzése 

Kockázati tényezők: 

 A közbeszerzési szabályzatban megfelelően szabályozott-e a közbeszerzési 

eljárás. 

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

javaslatukat.  

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

bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az ellenőrzési tervet elfogadásra 

javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy az önkormányzat mezőgazdasági 

tevékenységének átfogó elemzése is legyen benne az ellenőrzési tervben.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a jövő évben már nem lesz az 

önkormányzatnak mezőgazdasági tevékenysége. Az idei évi tevékenységet javasolja? 

 dr. Ágoston Sándor képviselő – igen az idei évet. Célszerűnek látja a visszatekintést. 

Valánszki Róbert polgármester – javaslatként hangzott el, hogy az ellenőrzési tervben 

szerepeljen az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének átfogó ellenőrzése.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a javaslat szerepeljen az ellenőrzési tervben kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy 1 igen szavazattal, 8 tartózkodással és ellenszavazat 

nélkül a javaslat nem kerül bele az ellenőrzési tervbe.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

319/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2020. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Az ellenőrzés tárgya, 

célja, a vizsgált szervezet 
Kockázati tényezők 

Ellenő-

rizendő 

időszak 

Ellenőr-

zés 

ütemezé-

se 

   Ellenőrzésre 

fordítandó 

ellenőrzési 

napok 

száma 

Margaréta Egységes 

Szociális és 

Gyermekjóléti 

Intézménynél a szociális 

étkeztetés ellenőrzése 

A finanszírozás és a térítési díjak 

megállapításának, beszedésének 

jogszerűsége.  

A költségvetési előirányzatok 

felhasználása, a kiadások 

teljesítésének szabályszerűsége, 

jogossága. 

 

2019. év 2020. 

május 

5 ellenőrzési 

nap 

Dévaványa Város 

Önkormányzatánál a 

közbeszerzési eljárások 

szabályozottságának 

ellenőrzése 

A közbeszerzési szabályzatban 

megfelelően szabályozott-e a 

közbeszerzési eljárás. 

2019. év 2020. 

június 

3 ellenőrzési 

nap 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzési tervben 

foglalt feladatok megvalósításáról, és Dévaványa Város Önkormányzatának és 

költségvetési szerveinek belső ellenőrzési kézikönyve elkészítéséről.  

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2020. december 31. 

 

 

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

javaslatukat.  

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

bizottság a határozati javaslatban szereplő vállalkozásokat javasolja felkérni ajánlattételre, az 

ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések elvégzésére. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

320/2019.(XII.12.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elfogadott 2020. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések elvégzésére, és Dévaványa Város 

Önkormányzata és költségvetési szervei belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítésére az 

alábbi cégeket/magánszemélyeket kéri fel: 

 Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 

 Menyhért és Társa Kft. 1094 Budapest, Tompa út 19. I. 8. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Zrt. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Czene Boglárka jegyző  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2020. január 15. az ajánlatok beérkezési határideje 

 

 

9.  Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

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

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának I. rész 2.1. pontja alapján a költségvetési év 

elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie 

az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2019. 

évre szóló közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 38/2019.(II.28.) Dv.Kt. határozatával 

fogadta el.  

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint:  

„A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

A mai ülésen a közbeszerzési terv első módosítására kerül sor. 

A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv módosítását két tényező indokolja: 

1. a közbeszerzés megindításának tervezett időpontja, vagy a szerződés teljesítésének 

várható határideje változik, 

2. a közbeszerzési tervből a külterületi helyi közutakat törölni szükséges a beruházás 

elmaradása miatt. 

A 2019. évi közbeszerzési tervből törlésre kerülnek (változás miatt) az alábbi sorok, mert a 

közbeszerzés megindításának tervezett időpontja, vagy a szerződés teljesítésének várható 

határideje változik: 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 
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összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. I. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. III. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

 

A közbeszerzési tervbe bekerülő módosított sorok: 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. IV. 

negyedév 

2020. III. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

 

A közbeszerzési tervből törlésre kerül: 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Építés  

Külterületi helyi 

közutak  
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

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

Aki egyetért a közbeszerzési terv módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

321/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

CXLIII. törvény. 42. § (3) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

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

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

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

fejezet harmadik rész.): 4 db. 

5.  A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba 

foglalva a következők: 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. IV. 

negyedév 

2020. III. 

negyedév 
nem 

Multifunkcionális 

épület építése 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1.) b. nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
igen 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020. II. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

Belterületi utak 

felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. II. 

negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 

az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: azonnal 

 

 

10.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez 2018-ban benyújtott „Civil 

szervezetek eszközbeszerzése és fejlesztése” VP6-19.2.1.-55-5-17 számú pályázatuk nyertes 

pályázatként került elbírálásra. Ennek alapján a megítélt támogatás összege  848.944,- Ft  

A projekt teljes költsége : 1.003.674,- Ft,  az ehhez szükséges önerőrészt (150.000,- Ft-ot) a 

Képviselő-testület a 62/2019.(III.28.)  Dv. Kt. számú határozata alapján, vissza nem térítendő 

céljellegű támogatásként biztosított az Egyesület részére: 

Támogatás jogcíme  

 

Támogatás mértéke (Ft)  

Felkészülési táborban szállásköltség   

(2018. szeptember) 

66.000,- 

Működési kiadások - könyvelési díj 6.000,- 

Ft/hó, +1x22.000,- Ft éves pénzügyi beszámoló 

elkészítése 

58.000,- 

Önerő Leader pályázathoz (Pályázaton 

igényelt összeg: 848.944,- Ft, önerő:  

154.730,- Ft, teljes összeg: 1.003.674,- Ft) 

150.000,- 

Támogatás mértéke összesen:          274.000,-  Ft 

 

A projekt megvalósítási ideje: 2019. novemberétől - 2020 áprilisáig. 

A DV/458-6/2019. ügyiratszámú Támogatói szerződésben foglaltak szerint ezen összeg 

felhasználható 2019.12.31-ig, a fel nem használt összeget 2020.01.07-ig vissza kell utalni az 

Önkormányzat részére.  A 2020-as évi civil támogatási kérelmek pedig a 2020 márciusi 

testületi ülésen kerülnek elbírálásra. A Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület az idő 

rövidsége miatt kéri, hogy az önrész összegének felhasználási idejét 2020.04.30-ig 

hosszabbítsa meg a Képviselő-testület. Megjegyzi, hogy fellépő ruhákat varratnak a 

támogatásból, amelyek az elszámolás időpontjáig nem készülnek el.  

A polgármester javasolja, hogy a kérelmet támogassák.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület részére a 

62/2019.(III.28.)  Dv. Kt. számú határozata alapján, vissza nem térítendő céljellegű támogatás 

részeként biztosított 150.000,- Ft felhasználási idejét 2020.04.30-ig hosszabbítsák meg kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

322/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Vox Humana Kórus Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6. (elnöke: 

Kürti Ignácné) részére a 62/2019.(III.28.)  Dv. Kt. számú határozata alapján, vissza 

nem térítendő céljellegű támogatás részeként biztosított 150.000,- Ft felhasználási 

idejét 2020.04.30-ig meghosszabbítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogató szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2020.01.30 

 

 

11.  Napirendi pont 

 

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

„Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a legkedvezőbb árkondíció és 

szolgáltató kiválasztása miatt Dévaványa Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 

önkormányzat és intézményei részére helyi beszerzési eljárást indított a 2020. évi irodaszer és 

tisztítószer beszerzése tárgyában.  

Ajánlatkérésben résztvevő szervezetek: 

A) Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.)  

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

C) Dévaványai Általános Művelődési Központ  (5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.)  

D) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény   

  (5510 Dévaványa Jéggyár u. 47.) 

Az ajánlatkérés tárgyát képező tételek és mennyiségek az adott intézmény tárgy évi éves 

mennyiségének felmérésével kerültek intézményenként meghatározásra. Az ajánlattételi 

felhívásban az alábbi részekre történő ajánlattételre volt lehetőségük az ajánlattételre 

felkérteknek: I – Irodaszerek; II –Tisztítószerek. Az ajánlatkérés bírálati szempontja a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján kerül kiválasztásra. 

Az eljárás során felkért ajánlattevőknek 2019. december 03-án 11:00 óráig volt lehetőségük 

ajánlataik leadására. Ezen időpontig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát az alábbi 

tartalommal:  

 

I) Irodaszerek:  

1. Laskai Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ) 

 

 AJÁNLATI ÁR 

Ajánlatkérő 

Szervezetek 
Nettó ajánlati ár Áfa Bruttó ajánlati ár 

A - DVÖ 118. 855,00,- Ft 32. 090,85,- Ft 150. 945,85,- Ft 

B - DKÖH  1. 553. 886,00,- Ft 419. 549,22,- Ft 1. 973. 435,22,- Ft 

C - DÁMK 932. 300,00,- Ft 251. 721,00,- Ft 1. 184. 021,00,- Ft 
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D - 

MARGARÉTA 
639. 843,00,- Ft 172. 757,61,- Ft 812. 600,61,- Ft 

Mindösszesen: 3. 244. 884,- Ft 876. 118,68,- Ft 4. 121. 002,68,- Ft 

 

 

 

2. BERÉNY-COLOR Papír Kereskedelmi Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6. ) 

 

 AJÁNLATI ÁR 

Ajánlatkérő 

Szervezetek 
Nettó ajánlati ár Áfa Bruttó ajánlati ár 

A - DVÖ 78. 165,00,- Ft 21. 104,55,- Ft 99. 269,55,- Ft 

B - DKÖH  1. 308. 654,20,- Ft 353. 336,63,- Ft 1. 661. 990,83,- Ft 

C - DÁMK 918. 234,00,- Ft 247. 923,18,- Ft 1. 166. 157,18,- Ft 

D - 

MARGARÉTA 
517. 426,00,- Ft 139. 705,00,- Ft 657. 131,00,- Ft 

Mindösszesen: 2. 822. 479,20,- Ft 762. 069,36,- Ft 3. 584. 548,56,- Ft 

 

II) Tisztítószer:  

1. BERÉNY-COLOR Papír Kereskedelmi Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6. ) 

 

 AJÁNLATI ÁR 

Ajánlatkérő 

Szervezetek 
Nettó ajánlati ár Áfa Bruttó ajánlati ár 

A - DVÖ 1. 702. 193,89- Ft 459. 592,35,- Ft 2. 161. 786,24,- Ft 

B - DKÖH  625. 263,00,- Ft 168. 821,01,- Ft 794. 084,01,- Ft 

C - DÁMK 915. 137,00,- Ft 247. 086,99,- Ft 1. 162. 223,99,- Ft 

D - 

MARGARÉTA 
2. 719. 929,42,- Ft 734. 380,94,- Ft 3. 454. 310,36,- Ft 

Mindösszesen: 5. 962. 523,31,- Ft 1. 609. 881,29,- Ft 7. 572. 404,60,- Ft 

Az Értékelő Bizottság a beérkezett ajánlatokat a bontást követően megvizsgálta abból a 

szempontból, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésnek, Dévaványa Város Önkormányzatának 

Beszerzési Szabályzatának és az egyéb jogszabályoknak megfelelnek-e és az alábbi 

megállapításokat tette: 

I. Irodaszer beszerzés esetében a Laskai Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Hősök 

tere 1.) és a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) ajánlattevők 

ajánlatai érvényesek és alkalmasak.  

II. Tisztítószer beszerzése esetében a Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai 

u. 6.) ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas.  

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Javaslatuk a testület felé, hogy az 

„Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás 
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eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény Color Papír Kft. bruttó 

3.584.548,56,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

323/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása során az irodaszerek beszerzése vonatkozásában az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Irodaszer és tisztítószer 

beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra az irodaszer beszerzés 

vonatkozásában a Laskai Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) és a 

Berény-Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény Color Papír Kft. (5650 

Mezőberény, Belentai u. 6.) bruttó 3.584.548,56,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban irodaszerek beszerzésére vonatkozó 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. december 20. 

 

 

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

javaslatukat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Javaslatuk a testület felé, hogy az 

„Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a tisztítószer beszerzés vonatkozásában a Berény Color Papír Kft. bruttó 

7.572.404,60,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

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

324/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

beszerzése Dévaványán 2020” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán a tisztítószer beszerzés vonatkozásában az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Irodaszer és tisztítószer 

beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Berény Color Papír 

Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként 

a tisztítószer beszerzés vonatkozásában a Berény Color Papír Kft. (5650 Mezőberény, 

Belentai u. 6.) bruttó 7.572.404,60,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Irodaszer és 

tisztítószer beszerzése Dévaványán 2020” tárgyban tisztítószer beszerzésére vonatkozó 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület a beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. december 20. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a nyílt ülésre szóló anyagok 

megtárgyalásra kerültek.  

A két ülés között történt események ismertetésénél elmondta, hogy bővebb tájékoztatást fog 

adni a Junior Zrt. ügyvezetőjével, valamint területi képviselőjével történt egyeztetésről.  

Elmondja, hogy 2020. január 23-án 13 órakor lesz egy tájékoztató, amelyet Boros Attila 

ügyvezető fog tartani, Forrai László területi képviselővel együtt. A tájékoztató megtartására 

az ülésterembe kerül sor, ahová várja az intézményvezetőket, a képviselőket, valamint 

Ecsegfalváról a polgármester urat és az ottani intézményvezetőt. Egy emlékeztetőt fognak 

küldeni az eseményről.  

Keddi napon a területi vezetővel és az intézményvezetőkkel volt egy megbeszélés. Jelzésre 

kerültek azok a problémák, amelyek keletkeztek, vagy változatlanul fennállnak. Az 

intézményvezetők elmondása alapján több pozitív változás történt. Elmondja, hogy már 

második hete helyben főzik a köreteket, ami minőségi javulást hozott. Több a fehér kenyér, 

valamint a gyümölcs is. Több technikai változás is történt. Az első és a második osztályos 

gyermekek étkeztetéséhez a leves az asztalon lesz, ami az étkeztetést nem fogja gyorsítani az 
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étkeztetésben résztvevő személyzet szerint. Meg kell mindent próbálni, ami a szolgáltatást 

jobbá teheti. 

A lakások értékesítéséről már volt szó. Elmondja, hogy 14 lakás értékbecslését szeretnék 

elkészíttetni, amelyek az Árpád úti társasházban vannak, valamint a Jéggyár utcai 5 bérlakás 

tekintetében. Az értékbecslést követően a képviselő-testület dönti el, hogy a lakásokat 

értékesíteni kívánja-e, vagy nem.  

Elmondja, hogy Liker Istvánnal a szerződést még nem tudják megkötni. Ez esetben is készül 

egy értékbecslés a tekintetben, hogy a téglagyári színek a bérlet előtt mennyit érhettek. Az 

értékbecslést követően tudnak dönteni arról, hogyan tudják mindkét fél számára megfelelő 

módon a jogviszonyt megszüntetni.  

Jelzés érkezett a csatornák szélére kirakott saras föld elhordása kapcsán. Tudomása szerint az 

elszállítás a mai napon megtörtént.    

A polgármester elmondja, hogy a DAREH képviselőjével egyeztetett az E-on gallyazása 

kapcsán. A polgármester szeretné, ha a levágott ágakat elszállítanák. Most az önkormányzat 

feladatának tekintik. Az idei évben már zöldhulladék szállítás nincs, januárban lesz két 

alkalommal, amikor a fenyőfákat fogják elvinni. A szállítással kapcsolatos sajtó nyilvános 

levél Dévaványa Város honlapján olvasható, az ürítési naptár is közé lett téve, valamint az 

ünnepi szállítási rend is.   

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

előtt? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – lakosok érdeklődtek, hogy az Eötvös utcában mikor lesz a 

járda és az út megjavítva? 

Kérdése, hogy a sószobát miért nem használják? 

Elmondja, hogy lehetőséget szeretne teremteni arra vonatkozóan, hogy 2020. februárjától 

kezdve, hétfői napon, 16-17 óra között fogadóórát tarthasson a múzeumban. Jegyzőkönyvbe 

kívánja venni a beérkezett javaslatokat, majd a testület elé terjeszteni. Képviselő társai 

csatlakozását szívesen veszi.   

Valánszki Róbert polgármester – az út, járda felújítása kapcsán elmondja, hogy állami 

közútról van szó, amelyet nem javíthatnak. Megjegyzi, hogy néhány évvel ezelőtt a kátyúkat 

kijavították. Arról volt szó, hogy az említett utat átadják önkormányzati kezelésbe, ami nem 

történt meg. A KKK a közút mellett működő állami szervezet megvétózta az ügyet. A mai 

napig nem tudták átvenni az utat, a Közút is értetlenül állt e mögött. Az említett részen 

felújítást csak a Közútkezelő végezhet. Elmondja, hogy az Eötvös u. nagyon keskeny, a 

kerékpárutat sem tudták odatervezni. Tehát kerítéstől-kerítésig állami kezelésben van az út. A 

csapadékvíz elvezető zárttá tételét követően sem fért volna el a kerékpárút. A járda 

kivitelezése is az elmondottak miatt ütközik nehézségekbe. Elmondja, hogy sódert és 

cementet tudnak biztosítani azon lakosok részére, akik az ingatlanuk előtt a járdát meg 

szeretnék javítani.  

A polgármester elmondja, hogy a járdaépítési projekt az elmúlt évben lezárult, nem lát arra 

lehetőséget, hogy közfoglalkoztatás keretében megvalósítsák, mivel a létszámok csökkennek.  

A sószobával kapcsolatos felvetést jelezni fogja az intézményvezető felé.  

A fogadóóra tekintetében úgy gondolja, hogy az önkormányzat épülete alkalmasabb lenne. Az 

intézményvezetővel kell egyeztetni ez ügyben, véleménye szerint akadálya nincs.  

Kéri, hogy legyenek tekintettel az intézmény nyitva tartására és a dolgozók munkarendjére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint a múzeumba jobban elmennének az 

emberek, mint az önkormányzathoz. 

Elmondja, hogy az Eötvös utcában sok idős ember él, arra is tekintettel kellene lenni. 

Megjegyzi, hogy fizetik a hozzájárulást.  

Kérdése, hogy a Szeghalmi út önkormányzati, vagy állami tulajdonban van? 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy jogos a felvetés. 

A Szeghalmi út részben önkormányzati, részben állami tulajdonban van.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – megjegyzi, hogy a Széchenyi utcában is szükséges lenne a 

járda felújítás az óvodától a szociális otthonig.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Széchenyi utca is vegyes tulajdonban 

van. Elmondja, ha lesz elegendő munkaerő arra, hogy járdát tudjanak építeni, akkor azt meg 

fogják tenni. 

Szól a belügyminisztériumi pályázatról, amelyen járdaépítésre is nyertek forrást. Ily módon 

újult meg a Vörösmarty, valamint a Körösladányi utcákban a járda az iskolák előtt. Az utóbbi 

két alkalommal már nem ez volt a cél, hanem a 30 millió forintos lehetőséget pályázták meg 

és tudták elhozni, amelyből a gyermekorvosi rendelő felújítása valósult meg, valamint a 3 

óvoda tetőszerkezetének felújítását fogják elvégezni.   

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy Balla József által felajánlott tölgyfák 

tekintetében történt-e már lépés? 

Az Árpád-Kossuth kereszteződésénél lévő rejtett csatorna hibái ki lettek-e javítva? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a jövő hét folyamán fog rá sor kerülni. 

Az említett hiba javítása ki van adva, amely a jövő héten fog megtörténni.  

Megjegyzi, hogy a Deák F. úton az autómosó előtt lévő járdánál a szikkasztó elkészült.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

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. 

 
A polgármester megköszöni a képviselők, a hivatali dolgozók ez évi munkáját, a 

tévénézőknek, hogy figyelemmel kísérték az eseményeket. Sikerként szeretné elkönyvelni ezt 

az évet, hiszen a cél az közös.  

Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag boldog újévet kíván.  

 
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/972-12/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-9. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1640órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert      Czene Boglárka 

polgármester                              jegyző 


