DV/364-4/2018. ikt.sz.

JEGYZ KÖNYV

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében.
Jelen vannak:

Valánszki Róbert
Kiss Károly
Nyuzó Marietta
Földi Imre
Kanó József
Németi József
Tomasovszky Sándor
Molnár Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradt:

Mile Lajos

alpolgármester

Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető,
dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Bakó Bernadett a DÁMK
igazgatója, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
igazgatója.
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat,
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.
Külön köszönti dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét.
A polgármester elmondja, hogy Mile Lajos alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen
betegsége miatt nem tud jelen lenni.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő.
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről.
El adó:
dr. Pacsika György járási hivatalvezető
2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
3. Beszámoló a 2017. évi kintlévőségek behajtásáról.
El adó:
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
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4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
5. Munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó 2018. évi pályázati
felhívás elfogadása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
6. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a rendelet 2.
függelékének a módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
7. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának
önkormányzati rendelet módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester

rendjéről

szóló

22/2014.(VIII.29.)

8. Az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
10. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
11. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének 2018. évi
szabadságának ütemezése.
El adó:
Czene Boglárka jegyző

12. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
13. Belső szabályzatok felülvizsgálata, módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
14. Tájékoztató a 2017. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
15. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan
funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítetéséről.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
16. Napraforgó vetőmagra beérkezett ajánlatokról döntés
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
17. Mezőgazdasági bérmunkákra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
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18. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kártalanítási
ajánlatáról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
19. Dr. Ágoston Sándor kezdeményezése „Vasvári Pál és a dévaványai hősök (a Békés
vármegyei hősök) emléknapja” című rendezvény megtartására vonatkozóan.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
20. Kónya Dávid kérelméről döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
21. Bejelentések
Zárt ülés:
1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Határozat:
31/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 22-én tartandó ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről.
El adó:
dr. Pacsika György járási hivatalvezető
2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
3. Beszámoló a 2017. évi kintlévőségek behajtásáról.
El adó:
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
5. Munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó 2018. évi pályázati
felhívás elfogadása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
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6. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a rendelet 2.
függelékének a módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
7. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának
önkormányzati rendelet módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester

rendjéről

szóló

22/2014.(VIII.29.)

8. Az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
10. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
11. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének 2018. évi
szabadságának ütemezése.
El adó:
Czene Boglárka jegyző

12. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
13. Belső szabályzatok felülvizsgálata, módosítása.
El adó:
Czene Boglárka jegyző
14. Tájékoztató a 2017. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
15. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan
funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítetéséről.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
16. Napraforgó vetőmagra beérkezett ajánlatokról döntés
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
17. Mezőgazdasági bérmunkákra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető

18. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kártalanítási
ajánlatáról döntéshozatal.
El adó:
Feke László műszaki irodavezető
19. Dr. Ágoston Sándor kezdeményezése „Vasvári Pál és a dévaványai hősök (a Békés
vármegyei hősök) emléknapja” című rendezvény megtartására vonatkozóan.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
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20. Kónya Dávid kérelméről döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
21. Bejelentések
Zárt ülés:
1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át.
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván
tenni.
Röviden szól a két ülés között történt munkáról.
- 2018.01.26-án a Gyulai Tankerületi Központ Tankerületi igazgatója Teleki-Szávai
Krisztina, valamint kollégája, Kepenyes András úr jártak a polgármesternél. A
művészetoktatási iskola épületének átadásával kapcsolatos dolgokat beszélték meg.
Sikeres pályázat kapcsán felújításra kerül a művelődési ház épülete, valamint az
iskoláknál is történik korszerűsítés. Az elnyert támogatás mérték 375 millió forint.
- 2018.01.29-én a Békés Megyei Kormányhivatalnál járt dr. Rákóczi Attila
főigazgatónál. A hidak felújításával kapcsolatban egyeztettek, illetve a városháza
megvalósítása is szóba került. A városháza megvalósítására TOP-os pályázat
keretében 513 millió forintot nyertek. Szeretnék, ha az épületben egy integrált
igazgatási, hatósági központ valósulna meg. Szeretnék azt is, ha a jelenlegi járási
kirendeltség átköltözne az új épületbe. Az ehhez szükséges forrásszerzésről tárgyaltak.
A kormánymegbízott úr, valamint a főigazgató úr szóban és levélben is
megerősítették, hogy erre látnak lehetőséget, a forrásszerzést is támogatni fogják.
- 2018.01.31-én a középiskolában járt, ahol Tóth Erika igazgatóval egyeztetett a
jövőbeni elképzelésekről.
- 2018.02.05-én Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere járt Dévaványán, a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban” című
EFOP-1-5.3-16-2017-00042 kódszámú pályázat kapcsán egyeztettek.
- 2018.02.06-án Békéscsabán járt a B-HSoil Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnál, ahol az üzleti tervet véleményezték.
- 2018.02.08-án Békésen járt, a TOP-os pályázat kapcsán egyeztettek, amely a
városháza megvalósításával kapcsolatos. Az egyeztetésen részt vett a Gyomaendrődi
Járási Hivatal hivatalvezető helyettese dr. Smiri Sándor, illetve a Kormányhivatal
képviseletében Borné dr. Stenkovics Valéria.
- 2018.02.08-án a piac terület átadása is megtörtént a nyertes kivitelező részére.
Tájékoztatásuk alapján a jövő hét keddjén, vagy szerdáján fognak felvonulni és
hozzákezdeni a megvalósításhoz.
- 2018.02.12-én Kiss Károly alpolgármesterrel Szegeden, dr. Kiss Rigó László püspök
úrnál jártak. Határozott választ kaptak arra vonatkozóan, hogy a dévaványai katolikus
templom fel fog újulni. Az eredményhirdetést várják. A felújítás akár az idei évben el
is kezdődhet.
- 2018.02.13-án Budapesten járt dr. Takács Árpád kormánymegbízottal, illetve Kardos
Károllyal Körösladány polgármesterével, ahol dr. Mosóczi László a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, közlekedésért felelős helyettes államtitkárral tárgyaltak a
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gyomaendrődi és ecsegfalvi hidak, illetve a településeket szegélyező utak felújítása
kapcsán. Jó esély van arra, hogy a TOP-os felújításon túl még néhány kilométer út
felújítása megtörténik. 4205-ös számú Kisújszállás-Körösladány közötti kövesút
tekintetében, illetve a 4231-es számú Dévaványa-Gyomaendrőd közötti úthoz
szeretnének még néhány kilométert elérni. A Magyar Közút Békés Megyei
Igazgatóságának a vezetőjével március 1-jén egyeztet ez ügyben.
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről.
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a testületi tagokat.
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést,
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a
következő határozattal:
Határozat:
32/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018.(I.10.), 9/2018.(I.25.),
10/2018.(I.25.), 11/2018.(I.25.), 12/2018.(I.25.), 13/2018.(I.25.), 14/2018.(I.25.),
15/2018.(I.25.), 16/2018.(I.25.), 19/2018.(I.25.), 20/2018.(I.25.), 22/2018.(I.25.),
23/2018.(I.25.) Dv. Kt. határozatok és a 26/2018.(I.25.), 27/2018.(I.25.),
29/2018.(I.25.), 28/2018.(I.25.), 30/2018.(I.25.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
1. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a
Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő, átfogó, világos
képet ad a tevékenységükről Gyomaendrőd és Dévaványa vonatkozásában egyaránt.
A polgármester megadja a szót dr. Pacsika György járási hivatalvezető részére, ha az írásos
anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.
dr. Pacsika György járási hivatalvezető – köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a tévé
képernyője előtt lévő dévaványai lakosokat.
Elmondja, hogy teljes körű tájékoztatást kívántak nyújtani a tevékenységükről az írásos
előterjesztésben. Az éves tájékoztatójuknak az a célja, hogy évente egy alkalommal átfogó
képet nyújtsanak a munkájukról.
Az írásos anyagból kihangsúlyozza azokat a gondolatokat, amelyeket fontosnak tart.
A hivatalvezető elmondja, hogy valódi közigazgatási centrumként tudnak működni. A járások
közül szinte egyedülállóan, majdnem minden szervezeti egységüket sikerült Gyomaendrődön
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a Szabadság tér 1. szám alá beintegrálni. Az ügyfelek csak a földhivatali ügyek intézését nem
tudják a Szabadság tér 1. szám alatt intézni.
Bízik abban, hogy az eltelt időszak igazolta a hivatalvezető által tett ígéretet, hogy az
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály beköltözése nem okozott fennakadást
az ügyfelek számára az ügyeik intézésében. Megjegyzi, hogy e tekintetben panasz nem
érkezett feléjük.
Említést tesz a NAV ügyfélszolgálati ablakról.
Elmondja a jelenlévők számára, hogy a munkájukról, az aktuális dolgokról a bekesijarasok.hu
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Elmondja azt is, hogy a Kormányhivatalnak elindult a
facebook oldala, ahol sok olyan hírrel találkozhatnak, amellyel nyomon lehet követni
tevékenységüket.
A hivatalvezető elmondja, hogy a 2017-es évben 50.535 elsőfokú hatósági döntést hoztak,
amelyből 35.485-öt sommás eljárás keretében hoztak meg. A sommás eljárás a 8 napon belül
elintézendő ügyeket foglalja magába. Ez azt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gyors,
hatékony kiszolgálás valósuljon meg.
A 2017-es évben 61.329 ügyfél jelent meg a hivatalban, amely komoly ügyfélforgalmat
mutat.
A hivatalvezető elmondja, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz két kormányablak
tartozik, a gyomaendrődi és a dévaványai.
A két kormányablak együttesen 24.838 ügyféllel került kapcsolatba 2017. évben, 17.139
döntést hoztak, amelyből 14.024 minősült önálló határozatnak a 2017. évre vonatkozó OSAP
statisztikai adatszolgáltatások alapján. Elmondja, hogy Gyomaendrődön heti 400-500 ügyfél
fordul meg, Dévaványán pedig 200-250 ügyfél.
Röviden szól a kormányablakban végzett feladatokról.
A hivatalvezető elmondja, hogy Gyomaendrődön 2017. szeptember 6-án az 50.000. ügyfelet
köszöntötték, Dévaványán pedig 2017. október 19-én a 20.000. ügyfelet.
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatellátásáról szól röviden.
Az osztály gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai között kiemelt jelentőségűek a gondnokság
alatt álló személyekkel összefüggő hatósági eljárások. A gondnokoltak legnagyobb része a
dévaványai szociális intézményekben él. A járási hivatal illetékességi területén 258 fő olyan
személy él, akit a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, ebből 61 fő
gyomaendrődi, 197 fő dévaványai lakos. Nagy leterheltséget jelent ezen feladat ellátása.
A Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll az elmúlt év folyamán került bevezetésre, amelynek
kidolgozásában nagy része volt dr. Krizsán Anettnek, aki akkor a Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály vezetője volt. A protokoll szakmai anyaga a Gyomaendrődi Járási
Hivatal dísztermében 2017. június 27-én egy jelzőrendszeri értekezlet keretein belül került
ismertetésre. Tudott a jelenlévők számára, hogy dr. Krizsán Anett igazgató lett, helyette Rejtő
Éva látja el az osztályvezetői teendőket, aki korábban a Szarvasi Rendőrkapitányságon
dolgozott.
A fogyasztóvédelmi feladatellátással kapcsolatban elmondja, hogy ezen feladatokat 2017.
január 1-jével kapták meg.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén 50 db fogyasztóvédelmi ellenőrzést
végeztek. Az ellenőrzéseket az ártájékoztatás, áralkalmazás területén, a fiatalkorúak alkohol-,
illetve dohánytermékekkel történő kiszolgálása vonatkozásában, szavatossági, jótállási
igények intézése témavizsgálatban végezték. Az idei évben is tovább folytatódnak a téma- és
célellenőrzések. Az ellenőrzésekkel a prevenciót tartják főként szem előtt, nem céljuk az
azonnali bírságolás. Szól a szankcionálásról. A fiatalkorúak alkohollal, illetve
dohánytermékkel történő kiszolgálása az ellenőrzés során, az alkoholtermék forgalmazásának
korlátozását és fogyasztóvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Az ellenőrzéseket túl a vállalkozások számára fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak.
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Az általános- és középiskolákban a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását célzó iskolai
előadásokat tartottak az elmúlt évben, amelyet az idei évben is folytatni kívánnak.
A Földhivatali Osztály feladatellátásáról szól röviden, ismerteti a legjelentősebb ügytípusokat.
Említést tesz a parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos teendőkről.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása minden évben július 1-el kezdődik, általában
október közepéig tart. A járás illetékességi területén 2017. évben 29 folt került továbbításra a
növényvédelmi hatóság felé. Az idei évben is határozattan fognak fellépni az ilyen ügyekben.
A hivatalvezető elmondja, hogy 2015. évben Békés megyében elsőként a Gyomaendrődi
Járási Hivatal illetékességi területén kezdődött meg a részarányos termőföldek osztatlan közös
tulajdont megszüntető eljárása. Illetékességi területükön 256 db földrészlet volt érintett, a
feladatot az országban elsőként 2017. február 28-án fejezték be.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2017. március 23. óta a
Gyomaendrődi Járási Hivatal központi telephelyén folytatja a tevékenységét. Az osztály
illetékességi területét érintő három járás – gyomaendrődi, szeghalmi, szarvasi járások –
területén az ügyfélfogadást a hatósági állatorvosok a korábbiakhoz hasonlóan, változatlan
formában továbbra is fenntartják. Megjegyzi, hogy nem egyszerű területről van szó. Említést
tesz a méhészetről, a madárinfluenzáról, valamint a sertéspestisről.
Végül a Foglalkoztatási Osztály feladatellátásáról szól. Ezen osztály tudja a legmarkánsabban
megjeleníteni a szolgáltatásukat. A képviselő-testület minden évben felkéri ezt az osztályt,
hogy adjon tájékoztatást a munkájukról.
Elmondja, hogy a regisztrált álláskeresők érintett létszáma 2.682 fő volt 2017. évben, az év
végi záró száma 570 fő volt.
Az előterjesztés tartalmaz diagramokat, amelyek szemléltetést nyújtanak az írásos anyagot
olvasók számára.
Megjegyzi, hogy az újrafoglalkoztatottak aránya 75 %-os, amely megyei szinten is kimagasló
eredményt mutat.
Elmondja, hogy a mentori szolgáltatások elindultak a GINOP programban. Röviden említést
tesz a mentori szolgáltatásról, valamint a GINOP programokról, azok teljesítéséről.
Röviden szól a munkáltatók és az ügyfelek elégedettségi mutatóiról.
Végezetül elmondja, hogy alapvetően az ars poeticájuk az, hogy végezzék tisztességgel,
kiegyensúlyozottan, határozottan, határidőre, precízen, pontosan a hatósági munkájukat. Mind
emellett nagy energiát fordítanak arra is, hogy a járás közéletében aktívan szerepet játszanak
és részt vegyenek. Szól az általuk szervezett programokról, nyíltnapokról. Elmondja, hogy
minden évben igyekszenek a Kábítószer Egyeztető Fórummal meghívni olyan személyeket,
akik a fiataloknak példát mutatnak. Az idei évi szervezés is folyamatban van.
Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 1,2 milliárd vissza nem térítendő uniós
támogatást nyert a KEHOP-5.2.2 projekt keretein belül. Elsőként a Gyomaendrődi Járási
Hivatal megújult épületét adták át 2017. szeptember 28-án. Megemlíti, hogy 2013. év óta,
minden évben történt valamilyen beruházás, amely a hivatali főépület megújítását célozta
meg. Elmondja, hogy 2013. évtől több mint 250 millió forintot költöttek a Szabadság tér 1.
szám alatt lévő épületre. Elmondható, hogy nagyon szép, kulturált környezetben tudják
végezni a munkát. Szól az új városháza megvalósításáról, amelyben tervezik a kormányablak
elhelyezését is.
Elmondja még, hogy december 11-én a Gyomaendrődi Járási Hivatalban került sor az új
diákvezetők beiktatására. Virág Alexandra diákpolgármester és Botos Pongrác diákhivatalvezető vette át a járási épület jelképes kulcsát a leköszönő diákvezetőktől.
Úgy gondolja, hogy a járások működése stabil és kiegyensúlyozott, a hozzájuk rendelt
feladatokat jó színvonalon el tudják látni, hatékonyan tudnak működni.
Szól az önkormányzatokkal történő jó együttműködésről.
Köszöni a figyelmet röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.
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A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hivatalvezetőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse
javaslatukat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen
megjelenteket.
Elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet elfogadásra
javasolnak a testület felé. Köszöni a részletes írásos tájékoztatót, remekül kidolgozott anyagot
kaptak, ezúton köszöni meg a Gyomaendrődi Járási Hivatalban dolgozók munkáját.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki elfogadja a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
33/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Hivatal
tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.
A Képviselő-testület a hivatal vezetőjének és dolgozóinak további eredményes
munkavégzést kíván.
Felel s:
Valánszki Róbert polgármester
Határid : (A Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az
önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató megvitatása.
Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő fejlesztési elképzelések szinte mindegyike
elnyert pályázatokból áll össze, amit nagy eredménynek tart. Az anyag 12 projektet ölel fel,
több mint 2 milliárd forint összegben. A megvalósításokhoz önerő biztosítása is szükséges
lesz.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen
elhangzottakat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a keddi
bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztésben felsorolt fejlesztési
elképzeléseket.
Röviden összefoglalja az anyagban szereplő fejlesztési elképzeléseket, amelyek a következők:
- volt téglagyári területen alapinfrastruktúra kiépítése és üzemcsarnok építése,
- piaccsarnok építése,
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- bölcsődefejlesztés,
- kerékpárút fejlesztés,
- városi és közösségi ház kialakítása, többfunkciós közösségi rendezvénytér létrehozása,
- idősek otthona épületenergetikai fejlesztése,
- humánszolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban,
- tanórán kívüli rendezvények megszervezése,
- külterületi utak felújítása,
- kisléptékű településfejlesztési akciók – közterek felújítása,
- esély otthon, önkormányzati ingatlanok felújítása,
- gyermekorvosi rendelő felújítása,
- belterületi járdaépítések,
- útépítési fejlesztések, kátyúzások, mezőgazdasági utak karbantartása,
- csapadékvíz-elvezető árok felújítás.
A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Az esély otthon, önkormányzati ingatlanok felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a
tegnapi napon kapták meg, hogy az „Esély Otthon” című pályázat pozitív elbírálásban
részesült, 86,7 millió forint támogatást ítéltek meg a kiemelt négy önkormányzati ingatlan
felújítására.
A bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő elképzeléseket ismertette a jelenlévőkkel,
amely nem teljes. A felsoroltakon túl több mindent szeretnének megvalósítani. Említést tesz a
szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének szükségességéről. Ez ügyben a tervezési munkálatok
elkezdődtek. A városi sportcsarnok építéséről sem mondtak le.
Várják az újabb pályázati kiírásokat annak érdekében, hogy minél több beruházást tudjanak
megvalósítani a településen.
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki elfogadja az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
34/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felel s:
Valánszki Róbert polgármester
Határid : (A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
2017. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató megvitatása.
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Az írásos anyagban bemutatásra kerültek a Gazdálkodási Iroda által kimutatott hátralékos
kintlévőségek behajtási cselekményei 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő
időszakra.
Az előterjesztésben szereplő táblázat részletezi a 2017.01.01. és 2018.01.01. közötti időszak
összes kintlévőségét és ezen belül a hátralékos tartozásokat. Táblázatban a nemleges behajtási
eredmények is bemutatásra kerültek, hogy átfogóbb képet adjanak az összes kintlévőségről.
Vegyes tartozásokba tartoznak: munkahelyteremtő támogatások, közüzem díj elmaradások,
jogtalanul felvett támogatás, ápolási díj, pénzbírság, eljárási költség, munkabér visszafizetés,
bírósági úton behajtott tartozások.
2017.01.01-én az összes kintlévőség 75.791.682,- Ft, melyből hátralékos tartozás
41.239.275,- Ft. A 2017-es évben 14.124.792,- Ft került befizetésre, ebből önkéntesen
10.964.979,- Ft, behajtással 3.159.813,- Ft. 2018.01.01-én az összes kintlévőség 61.666.890,Ft, melyből hátralékos tartozás 35.149.190,- Ft.
Az összes kintlévőség értéke folyamatosan csökken, a hátralékosok tartozásának behajtása is
folyamatos csökkenést mutat, de nem olyan nagy ütemben, mint az összes kintlévőségé. A
tartozások behajthatóságának ellenőrzése folyamatosan történik a gazdálkodási iroda kollégái
által. A tartozás behajtása során egyre kevesebb az olyan személy, akitől sikeres lehet a
behajtás, de minden évben sikerül olyan személyektől is tartozást behajtani, akitől a korábbi
években a behajtás nem vezetett eredményre.
A hátralékokról az ügyfelek tájékoztatva lettek, tértivevénnyel a fizetési felszólítások
kiküldésre kerültek 2017.08.30-án. A befizetés felülvizsgálata folyamatosan történik. Idén is
kiküldésre kerülnek a fizetési felszólítások, és ha szükséges újabb intézkedéseket tesznek a
gazdálkodási iroda kollégái a hátralékos tartozások behajtására.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen
elhangzottakat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a keddi
bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a tájékoztató elfogadását
javasolják a testület felé. Örömmel vették tudomásul, hogy mind a hátralék, mind a
kintlévőség tekintetében csökkenés mutatkozik az előző évhez képest.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki elfogadja a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
35/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtása
érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester
Deák Tibor pénzügyi ügyintéz
Határid : (A 2017. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely
Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Jogszabályi kötelezettség indokolja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb március
31-ig összesítő közbeszerzési tervet kell készíteni és a testületnek azt el kell fogadni. Az
anyagban minden olyan projekt szerepel, amit terveznek megvalósítani.
Elmondja, hogy a közbeszerzési terv a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig irányadó
közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra.
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó
nemzeti és uniós értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény rögzíti. Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 70-73. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül
számított közbeszerzési értékhatárokat a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó
időszakban.
Nemzeti közbeszerzési értékhatár (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatár) a Költségvetési törvény 70. § (1) bekezdés alapján – 2018. január 1-től 2018.
december 31-ig az alábbi:
 Árubeszerzés esetén:
15.000.000,- Ft,
 Szolgáltatás esetén:
15.000.000,- Ft,
 Építési beruházás esetén:
25.000.000,- Ft.
Az uniós közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvény euróban kifejezve tartalmazza.
A Költségvetési törvényben szereplő euró-értékek mellett a Közbeszerzési Hatóság Elnöki
Tájékoztatójában feltüntetésre kerülnek a magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is.
Klasszikus ajánlattevőkre vonatkozó értékhatárok (közszolgáltatói szerződésekre nem
vonatkozó értékhatárok):
 Árubeszerzés esetén:
68.655.860,- Ft,
 Szolgáltatás esetén
68.655.860,- Ft,
 Építési beruházás esetén
1.723.541.680,- Ft,
 Tervpályázati eljárás esetén:
68.655.860,- Ft.
A 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás lefolytatására is
van lehetőség:
„Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt
eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő
akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény
által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.”
Az elmondottakra hivatkozva készítették el Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét.
A jelenleg előterjesztett közbeszerzési tervben Dévaványa Város Önkormányzatának a
közbeszerzéseire az irányadó eljárásrend a nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó.
Uniós értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzést a tervezet nem tartalmaz.
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Id beli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya

Árubeszerzés
Építés
Gólyahír bölcsőde
építése
Üzemcsarnok építés
Gyermekorvosi
rendelő felújítása
Külterületi helyi
közutak
Energetikai felújítás a
Margaréta Idősek
Otthonában
Kerékpárút építés
Multifunkcionális
épület építése
Szolgáltatás
-

Irányadó
Tervezett Megindítás
eljárásrend eljárásfajta tervezett
id pontja

nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
-

Szerz dés
teljesítésének
várható
határideje

-

-

-

Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)

2018. I.
negyedév
2018. II.
negyedév
2018. II.
negyedév
2018. II.
negyedév

2019. II.
negyedév
2019. II.
negyedév
2018. IV.
negyedév
2019. IV.
negyedév

Kbt. 115. §.
(1.)

2018. II.
negyedév

2019. II.
negyedév

Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 112. §.
(1.) b. nyílt

2018. II
negyedév
2018. IV.
negyedév

2018. IV.
negyedév
2021. I.
negyedév

-

-

-

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
el zetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
-

Az előterjesztésben javasolt közbeszerzési terv az ismert adatok alapján készült el. A
közbeszerzési terv elfogadása nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha
az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs.
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét
egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottsági ülésen felmerült kérdésekre a
választ megkapták.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a
határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat
36/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ajánlatkérő vonatkozásában
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: nincs
4.
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII.
fejezet harmadik rész.): 7 db.
5.
A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba foglalva a
következők:

1.

Az ajánlatkérő neve, címe:

Id beli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya

Árubeszerzés
Építés
Gólyahír bölcsőde
építése
Üzemcsarnok építés
Gyermekorvosi
rendelő felújítása
Külterületi helyi
közutak
Energetikai felújítás a
Margaréta Idősek
Otthonában
Kerékpárút építés
Multifunkcionális
épület építése
Szolgáltatás
-

6.

Irányadó
Tervezett Megindítás
eljárásrend eljárásfajta tervezett
id pontja

nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti
-

Szerz dés
teljesítésének
várható
határideje

-

-

-

Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 115. §.
(1.)

2018. I.
negyedév
2018. II.
negyedév
2018. II.
negyedév
2018. II.
negyedév

2019. II.
negyedév
2019. II.
negyedév
2018. IV.
negyedév
2019. IV.
negyedév

Kbt. 115. §.
(1.)

2018. II.
negyedév

2019. II.
negyedév

Kbt. 115. §.
(1.)
Kbt. 112. §.
(1.) b. nyílt

2018. II
negyedév
2018. IV.
negyedév

2018. IV.
negyedév
2021. I.
negyedév

-

-

-

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
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Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
el zetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
-

7.

A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke:
NEMLEGES

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való
közzétételéről.
Felel sök:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet
2018. március 31.

5. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a
munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó 2018. évi pályázati
felhívás elfogadása.
Elmondja, hogy a képviselő-testület évek óta dönt arról, hogy a költségvetésben elkülönített
előirányzat terhére visszatérítendő támogatást nyújt munkahelyteremtés és/vagy megtartás
céljából, amellyel ösztönözni kívánja Dévaványa településen a profitorientált szektort annak
érdekében, hogy a lakosoknak megélhetést lehessen biztosítani, illetve új munkahelyeket is
lehessen teremteni.
A vállalkozók, gazdasági társaságok, őstermelők, mezőgazdasági termelők pályázatukat a
forgótőke egyszeri finanszírozására, tárgyi eszközök vásárlására nyújthatják be a Vállalkozói
Alap terhére.
A munkahelyteremtő beruházások támogatásának jogszabályi háttere az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) kormányrendeleten, illetve Nemzetgazdasági
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2225/2011/DM/1/01 számon kiadott
állásfoglalásán alapul.
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben pályázó nem volt. A 2016-os évben két
pályázót támogattak, mind a ketten idő előtt visszafizették az összeget, mivel a feltételeket
nem tudták teljesíteni.
Szól a pályázati kiírásban lévő garanciális elemekről.
Elmondja, hogy a felhívás kapcsán egyeztettek a helyi vállalkozókkal.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja a 2018. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére
Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és/vagy megtartó
beruházások támogatására vonatkozó pályázati felhívás elfogadását.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
37/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében
elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló
munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó – jelen
határozat 1. mellékletét képező – pályázati felhívást elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás honlapon
való közzétételéről, illetve a Dévaványai Hírlapba történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Felel s:
Czene Boglárka jegyz
Határid : azonnal
Melléklet: 1 db pályázati felhívás

6. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a 2018. január 28-án tartott testületi ülésen elfogadásra került az
önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.)
önkormányzati rendelet módosítása, amely a képviselők, illetve a nem képviselő bizottsági
tagok tiszteletdíjának 15 %-os megemeléséről rendelkezett 2018. március 1-i hatállyal. A
rendeletmódosítással összhangban szükséges a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. függelékének
módosítása is, amely az egyes bizottságokat alkotó tagok kijelöléséről szól. Az új bizottsági
tagjegyzék szerint minden képviselő tagja legalább 2 bizottságnak, kivéve az elnököket.
A jogszabályszerkesztést meghatározó jogszabályok nem tekintik a függeléket a rendelet
szerves részének, ezért az abban történő normatív jellegű szabályozások is tiltottak.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosításával a határozati
javaslatban foglaltak szerint.
A bizottság a rendelet módosításával is egyetért a tervezet szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Kanó József részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság szintén egyetért a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékével a határozati javaslatban
foglaltak szerint.
Elmondja, hogy bizottság a rendelet módosításával szintén egyetért a tervezet szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Németi József részére.
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja,
hogy a bizottságuk szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testület és szervei szervezeti és
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működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a
határozati javaslatban foglaltak szerint.
Elmondja, hogy bizottságuk a rendelet módosításával szintén egyetért a tervezet szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
38/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 1-i hatállyal elfogadja a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.)
önkormányzati rendelet 2. számú függelékének alábbi módosítását:
2. függelék
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez
AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Elnök:

Földi Imre

Dévaványa, József Attila u. 1.

Tagok:

Tomasovszky Sándor
Nyuzó Marietta
Kissné Varga Teréz
Szilágyi Ferenc

Dévaványa, Árpád u. 32. I/4.
Dévaványa, Bem u. 15.
Dévaványa, Sas u. 1.
Dévaványa, Sáros u. 9/1.

Oktatási – Közművel dési és Sport Bizottság
Elnök:

Németi József

Dévaványa, Hunyadi u. 76.

Tagok:

Tomasovszky Sándor
Molnár Tünde
Varga Istvánné
Szabóné Szilágyi Edit

Dévaványa, Árpád u. 32. I/4.
Dévaványa, Bethlen u. 9. sz.
Dévaványa, Kodály u. 2.
Dévaványa, Sas u. 2.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök:

Kanó József

Dévaványa, Hajós u. 53.
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Tagok:

Nyuzó Marietta
Molnár Tünde
Kajla Csilla
Dr. Demeter Erzsébetet

Dévaványa, Bem u. 15.
Dévaványa, Bethlen u. 9. sz.
Dévaványa, Viharsarok u. 8.
Dévaványa, Széchenyi u. 7.

Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. március 1.- hatálybalépés

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által megalkotott a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletének módosítását az indokolja,
hogy az elmúlt évben sajnálatos módon növekvő tendenciát mutatott azon képviselők és
bizottsági tagok száma, akik úgy maradtak távol a testületi vagy a bizottsági ülésektől, hogy
azt nem jelezték senkinek, sőt egyes bizottsági ülések határozatképtelenség miatt megtartásra
sem kerülhettek.
Alapvető, hogy aki az üléseken nem tud részt venni, szíveskedjen annak tényét az arra
hivatott személynek az ülés megkezdéséig jelezni. A képviselő-testület munkáját nagyban
megkönnyítik a bizottsági üléseken folyó „előzetes” tárgyalások, hiszen sok esetben olyan
nem várt kérdések, ötletek vetődnek fel, melyek kidolgozása még a testületi ülésig
megtörténhet, ezáltal a testület már érdemben döntést is tud hozni, nem kell azzal a következő
képviselő-testületi ülést megvárni.
A jövőbeni hathatós munkavégzés érdekében szükségessé vált a képviselőkkel, bizottsági
tagokkal szemben szankcionáló eszköz beépítése az SZMSZ-be.
Bízik abban, hogy e rendelkezés alkalmazása kellő mértékben megelőző jellegű lesz és így
annak gyakorlati alkalmazására nem fog sor kerülni.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy van egy képviselő-testületi munkatervük,
amelyben szerepelnek az ülések időpontjai, amelyet tudomásul vettek és igazodnak hozzá.
Elmondja, hogy a rendkívüli ülések megtartása számukra nem tervezhető. Vannak, akik
vidéken dolgoznak, valamint ügyfelekkel foglalkoznak, az idejük előre be van táblázva.
Sajnos a rendkívüli üléseken való részvételt nem minden esetben tudják teljesíteni.
Kérése, a rendeletben szerepeljen az a kifejezés, hogy a „munkaterv szerinti” üléseken,
bizottsági üléseken. Véleménye szerint ez így indokolt lenne. Elmondja, hogy a rendkívüli
ülésre a meghívót megkapják, de elképzelhető, hogy arra az időpontra már programjuk van.
A képviselő elmondja, hogy a rendelettervezetben szerepel, „Ha a bizottsági tag a bizottság
két egymást követő ülésén nem vesz részt és hiányzását nem igazolta, a soron következő
hónaptól kezdődően a tiszteletdíj 50 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult.”
Elmondja, hogy három képviselő érintett abban, hogy két bizottságnak is tagja.
Le kívánja tisztázni azt, hogy a hiányzást bizottságonként veszik-e figyelembe. Tehát, ha két
Szociális Bizottsági ülésen nem vesz részt, akkor van szankció, vagy ha nem vesz részt sem a
Szociális, sem az Oktatási Bizottság ülésén, azt követően van szankció. Megjegyzi, hogy ő
úgy értelmezi, hogy bizottságonként.
Következő szankció, ha nem vesz részt két bizottsági ülésen, ismételten igazolatlanul
hiányzik, ez két meg nem jelenésre vonatkozik?
Szerepel az is a tervezetben, hogy a távollétet írásos formában szükséges bejelenteni. Szeretné
tudni az elérhetőségeket annak érdekében, hogy írásban jelezni tudjon.
Kérdése, hogy igazolt hiányzásnak minősül az, ha a munkáltatója leigazolja, hogy az ülésen
nem tud megjelenni munkahelyi elfoglaltsága miatt?
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Röviden ennyiben kívánta észrevételeit elmondani, kérdéseit feltenni a rendelettervezet
kapcsán.
Valánszki Róbert polgármester – a rendelettervezet 1. § (7) bekezdés d.) pontjában szerepel,
hogy „egyéb méltányolható, rendkívüli nem várt indok”.
Véleménye szerint méltányolható, ha a munkáltató leigazolja, hogy az ülésen nem tud
megjelenni munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Az elérhetőségekről minden képviselőt ki fognak értesíteni.
Megjegyzi, hogy az ő elérhetőségét mindenki ismeri.
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy meg van jelölve, hogy mikor kit kell értesíteni a
távolmaradásáról. Megjegyzi, hogy kaptak olyan anyagot, amelyben szerepelnek az
elérhetőségek (hibásan, elírásokkal).
Valánszki Róbert polgármester – két különböző bizottságról történő hiányzás nem vonható
össze, tehát bizottságonkénti hiányzást kell figyelembe venni.
Nyuzó Marietta képviselő – ismétlődés?
Valánszki Róbert polgármester – két egymást követő ülésről van szó.
Nyuzó Marietta képviselő – az ismételt hiányzás, egy hiányzáson alapszik, vagy kettőn?
Tehát megismételheti azt, hogy kétszer nem jelenik meg.
Valánszki Róbert polgármester – már elmondta, hogy két egymást követő hiányzásról
beszélnek.
Nyuzó Marietta képviselő – mindenképpen szeretné, ha a rendeletben szerepelne a
„munkaterv szerinti” ülés.
Valánszki Róbert polgármester – nem látja értelmét annak, hogy szerepeltessék a
rendeletben a „munkaterv szerinti” szót, mivel ha valakinek elfoglaltsága van, az
méltányolható.
A polgármester az elhangzottakkal kapcsolatban kéri a jelenlévők véleményét.
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, ha a
javasolt kitételt megtennék, akkor a képviselőt mentesítenék az alól, hogy az ülésen részt
vegyen. Így a bizottság munkája ellehetetlenül. Ez esetben nem tartozna az alapfeladathoz.
Valánszki Róbert polgármester – az alapfeladatba tartozik.
Nyuzó Marietta képviselő – közbevetőlegesen elmondja, de nem kötelező.
Valánszki Róbert polgármester – mindenki magáénak érzi, hogy kötelező, vagy sem.
Elmondja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés azért rendkívüli, mivel azt hirtelen okból
kell megtartani és döntést hozni. Vannak olyan döntések, amelyekkel nem lehet megvárni a
munkaterv szerinti ülést. Előreláthatólag március 13-án szükséges lesz egy rendkívüli ülés
megtartása.
Nyuzó Marietta képviselő – azért gondolta, hogy szerepeljen a munkaterv szerinti ülés,
mivel három képviselőt érint, többszörösen hátrányosan a kritérium. Míg egy
alpolgármesternek csak a képviselő-testületi ülésen kell megjelenni, a három képviselőnek
pedig három helyen kell megfelelnie.
Valánszki Róbert polgármester – jogszabályi előírás, hogy az alpolgármester nem lehet
bizottsági tag.
A polgármester megadja a szót Németi József részére.
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja,
hogy a munkaidő beosztása nem teszi lehetővé, hogy a rendkívüli üléseken jelen legyen. A
munkaterv szerinti üléseken jelen tud lenni. A munkaideje 1630 óráig tart.
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az említett eset munkahelyi elfoglaltságból
ered, így az méltányolható.
Nyuzó Marietta képviselő – jelezte a bizottsági elnököknek, hogy ő vidéken dolgozik és az
időpont nem megfelelő számára. Az érthető, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülése a
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testületi ülés előtt kerül megtartásra. Kérte a Szociális Bizottság elnökét, hogy az üléseket
pénteki napokon tartsák meg, de sajnos nemleges választ kapott.
Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy ez a megbeszélés a bizottsági ülésekre
tartozik.
Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni a kérdéseire kapott válaszokat.
Valánszki Róbert polgármester – tehát a hiányzásokkal kapcsolatban nincs javaslat.
Elmondja, hogy módosító javaslatként hangzott el, hogy a rendeletben szerepeljen az 1. § (7)
bekezdés még egy pontjában, hogy a munkaterv szerinti üléseket meghaladó ülésekről történő
hiányzás nem minősül hiányzásnak.
Véleménye szerint ez a méltányolható.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint a rendeletben szerepeljen az 1. § (7)
bekezdés még egy pontjában, hogy a munkaterv szerinti üléseket meghaladó ülésekről történő
hiányzás nem minősül hiányzásnak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2
tartózkodással nem került elfogadásra a módosító indítvány.
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül megalkotja:
Dévaványa Város Önkormányzat
Képvisel -testületének
4/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletét
a képvisel -testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülés alkalmával már foglalkozott a testület a
Dévaványán működő vendéglátó-ipari egységek nyitvatartási idejének meghosszabbításával,
tekintettel az önkormányzathoz érkezett ilyen irányú megkeresésekre.
Stranszki Lajosné, Dévaványa, Mezőtúri u. 2. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általa üzemeltetett Stella Söröző (Dévaványa,
Köleshalmi u. 2.) nyitvatartási idejének pénteken, illetve szombaton hajnali 2 óra helyett
hajnali 5 óráig történő meghosszabbítását engedélyezzék.
Kérését azzal indokolta, hogy a vállalkozó másik üzlete, a Vadkacsa Dance Club 2018. január
10-én bezárt, így indoklása szerint a vendégek szórakozási szokásai igénylik a hosszabb
nyitva tartást.
A kérelemre született egy módosítási tervezet, mely szerint a vendéglátást folytató üzletekben
pénteken és szombaton a nyitva tartást 0200 óráról 0300 órára módosítják.
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Érintett lakosok keresték meg a jegyzőt és a polgármestert, majd a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság ülésén is részt vettek. Indokaikat elmondták és kérték, hogy az önkormányzati
rendeletet ne módosítsák, illetve az üzletek működésével kapcsolatos ellenőrzési
kötelezettségüket számban növeljék. Az ellenőrzések legyenek hatékonyabbak.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendeletet ne módosítsák, valamint a kérelmet utasítsák
el.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a keddi
napon tartott ülésen tárgyalták ezen témát, amely hosszasan elhúzódott. Az érintett lakosok
felháborodva mondták el véleményüket. Próbálták szem előtt tartani a fiatalok szórakozási
lehetőségeit is. Az ülésen megjelent lakosok a 2 óráig tartó nyitva tartást is soknak találták. A
fiatalok érdekeit is nézve a bizottság azért javasolta, hogy az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet ne módosítsák. Tehát
pénteken és szombaton hajnali 2 óráig tarthatnak nyitva.
Elképzelhető, hogy a lakosok részéről ennek még lesz még visszhangja, de úgy gondolják,
hogy az ellenőrzések hatékonyak lesznek. Röviden szól arról, hogy megváltoztak a fiatalok
szórakozási lehetőségei, a szórakozás módjai.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Említést tesz bizonyos réteg szórakozási szokásairól, amelyek zavarják a környezetet.
Elmondja, hogy néhány településen megnézték az üzletek éjszakai nyitva tartását. Orosházán
pénteken és szombaton éjfélig lehetnek nyitva az üzletek, Békésen pénteken és szombaton 23
óráig, Szeghalmon pedig pénteken és szombaton hajnali 2 óráig.
A vállalkozó lehet, hogy ezzel a döntéssel sújtva van, de ha a nyugalomhoz szükséges
feltételeket megteremti, abban az esetben visszatérhetnek ezen téma tárgyalására. Az
ügyintéző folyamatos ellenőrzést fog végezni, akár egyedül, akár a rendőrséggel közösen. A
kereskedelmi egységeket erről tájékoztatni fogják. Akár a fogyasztóvédelmet is bevonhatják
az ellenőrzésekbe.
Véleménye szerint a rendeletből törölni lehetne az 5. § (3) bekezdését, amely a
következőképpen szól „Diszkó pénteken és szombaton legfeljebb másnap 0500 óráig tarthat
nyitva.” A településen diszkó nincs, a feltételek nem adottak.
A polgármester kéri a jelenlévők véleményét.
A jelenlévők véleménye, hogy a rendeletet ne módosítsák e tekintetben sem.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki nem javasolja az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 22/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem módosítja az üzletek éjszakai nyitva tartásának
rendjéről szóló 22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét.
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy Stranszki Lajosné kérelmét utasítsák el, amely az általa üzemeltetett
Stella Söröző (Dévaványa, Köleshalmi u. 2.) nyitvatartási idejének pénteken, illetve
szombaton hajnali 2 óra helyett hajnali 5 óráig történő meghosszabbítására vonatkozik kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
39/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Stranszki
Lajosné (Dévaványa Mezőtúri u. 2. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó) kérelmét
elutasítja, amely az általa üzemeltetett Stella Söröző - Dévaványa, Köleshalmi u. 2. nyitvatartási idejének pénteken, illetve szombaton hajnali 2 óra helyett hajnali 5
óráig történő meghosszabbítására vonatkozik.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem módosítja az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5 § (2)
bekezdését.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület
döntéséről értesítse.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

Valánszki Róbert polgármester – ismerteti az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
szóló 22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szerinti nyitva tartást, valamint azt, hogy a
vendéglátást folytató üzletek rendezvényt tarthatnak évente egységenként legfeljebb 12
alkalommal 2200 és 0500 óra között.
A polgármester a napirend tárgyalását lezárja.
8. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 2014.
évben került újra szabályozásra, az elmúlt időszak, a gyakorlati alkalmazás vetett fel további
megoldandó kérdéseket.
Új igényként merült fel többek között az otthonteremtési támogatásból vásárolt ingatlan
esetében az ingatlan hányadának kivásárlása, továbbá a gyakorlati alkalmazása során
felmerült a támogatási összeg kifizetésének időbelisége, a megvásárolt ingatlanban történő
életvitelszerű ott lakás, az ingatlan lakáscélra történő támogatott általi használata.
A polgármester megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy a leírtakat szóban kívánja-e
kiegészíteni?
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a támogatási összeg folyósítását is szabályozták.
Elmondja, hogy az otthonteremtési támogatás összege – amennyiben a megvásárolni kívánt
ingatlan vételár részét képezi hitelintézet által nyújtott kölcsön vagy családok otthonteremtési
kedvezménye – a támogatott által a Hivatal részére benyújtott a Dévaványa Város
Önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalomhoz hozzájáruló nyilatkozat
becsatolását követő 15 napon belül kerül folyósításra.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával a tervezet szerint.
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
Dévaványa Város Önkormányzat
Képvisel -testületének
5/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletét
az otthonteremtés helyi támogatásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a napirend keretében meg kell alkotniuk a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint hozniuk kell egy határozatot szociális
étkeztetés és az Ápolás - Gondozást Nyújtó Intézményi ellátás tekintetében
nyersanyagköltségének 10 %-al történő emeléséről.
Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet
alkot.
2018. január 1. napjától a szociális intézmény fenntartója ismét az önkormányzat, így a fenti
jogszabályhelynek eleget téve a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezetője Tóth Julianna benyújtotta önköltségszámítását és javaslatát a térítési díjak
megállapításához, amely az előterjesztéshez mellékelve van.
2017. évben a Képviselő-testület már tárgyalta a pneumococcus elleni védőoltási program
idősek részére és a serdülőkori meningococcus elleni prevenciós programot. Tájékozódni
kívántak az orvosok véleménye felől a programok tekintetében. Elmondható, hogy érvekellenérvek is elhangzottak. Amennyiben jelen rendelet megalkotásával lehetőséget biztosítana
a Képviselő-testület a programokhoz való csatlakozáshoz a 13 éves serdülők és a 70 éves
idősek tekintetében, az 2018. évben a Nimenrix és a Prevenar 13 vakcinát alkalmazva, az
összes igényt kielégítve ~ 1.981.224,- Ft összeget jelentene.
A fentieken túl szükséges még a rendelet mellékletét képező nyomtatvány a gyakorlathoz
történő igazítása az egyszerűbb ügyintézés tekintetében.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásával a tervezet szerint.
A bizottság a nyersanyagköltség 10 %-al történő emelésével is egyetért.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
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Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság szintén egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásával a tervezet szerint.
Röviden szól a védőoltásokról, amely közel 2 millió forint kiadást jelent, ha az összes érintett
igénybe veszi.
Szól a térítési díjakról is.
A bizottság a nyersanyagköltség 10 %-al történő emelésével is egyetért.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy a szociális étkeztetésben a nyersanyagköltséget 10 %-al megemeljék,
ami a szociális étkeztetés tekintetében 282,17 Ft/fő, az Ápolás - Gondozást Nyújtó Intézményi
ellátás tekintetében pedig 625,17 Ft/fő összegű lesz kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
40/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. sz.) tekintetében
elfogadja a Váradi Étkeztetési Bt. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 1. sz.)
nyersanyagköltségre vonatkozó kérelmét, amely 10 %-os mértékű emelésre
vonatkozik.
A szociális étkeztetés és az ápolás - gondozást nyújtó intézményi ellátás tekintetében
2018. március 1-től, az alábbi nyersanyagköltség kerül megállapításra:
- Szociális étkeztetés nyersanyagköltsége:
282,17 Ft/fő,
- Intézményi ellátás nyersanyagköltsége:
625,17 Ft/fő.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt és az intézményt
a testület döntéséről értesítse.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. február 28.

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
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Dévaványa Város Önkormányzat
Képvisel -testületének
6/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2017. évről szóló költségvetését az 1/2017.(I.27.)
önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel, kiadással
egyezően 1.366.598.000,- Ft volt. A költségvetés módosítására eddig háromszor került sor. A
költségvetés főösszege 2.779.918.000,- Ft-ra módosult.
Jelen előterjesztésben 424.210.000,- Ft módosítási javaslatot terjesztenek elő. A módosítással
a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 3.204.128.000,- Ft-ra módosul.
A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha
a leírtakhoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a költségvetés előző
módosítása 2017. szeptember 30-al történt.
A költségvetés módosítását indokolják:
 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,
 központi támogatások,
 közfoglalkoztatás támogatása,
 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetések indokolnak. Az ebből adódó
előirányzat rendezés összege a költségvetés főösszegére nincs hatással.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításával a tervezet
szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság szintén egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításával a
tervezet szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Németi József részére.
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja,
hogy a bizottság szintén egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításával
a tervezet szerint.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
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Aki egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
Dévaványa Város Önkormányzat
Képvisel -testületének
7/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2017. évi költségvetésér l szóló
1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. Napirendi pont
Kiss Károly alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Az alpolgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Polgármester Úr esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2017. évről áthozott
szabadság nem volt, így 2018. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 39
nap szabadság illeti meg.
Kiss Károly alpolgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.
Az alpolgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kiss Károly alpolgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.
Megkérdezi, hogy ezzel 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 8 igen szavazattal,
ellenszavazat ás tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
41/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadság kezdete
2018.04.23.
2018.05.18.
2018.06.18.
2018.07.16.
2018.08.06.
2018.12.17.
Felel s:
Határid :

Szabadság vége
2018.04.27.
2018.06.01.
2018.06.22.
2018.07.27
2018.08.17.
2018.12.20.

Igénybe vett napok száma
5
5
5
10
10
4

Czene Boglárka jegyz
folyamatos

12. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki a 2018-as általános országgyűlési
választásokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a
szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon, azaz 2018. március 19.
napjáig választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A
szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
A Ve. 25.§ -a alapján az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító
indítvány nem nyújtható be. Az indítványról a testület egy szavazással dönt.
A Ve. 14. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A
szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezetek, valamint független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A szavazatszámláló
bizottság tagjának megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási
bizottság alakuló üléséig tart. Általános választás alatt az országgyűlési képviselők soron
következő választását kell érteni.
Miután a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásának időpontjára vonatkozóan
a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a nemzetiségi választáson működő
szavazatszámláló bizottságot is a Ve. 24. § (1) bekezdésének megfelelően, azaz az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás
előtti huszadik napig meg kell választani. Mindezekre való tekintettel a szavazóköri
szavazatszámláló bizottságok megválasztásán túlmenően nemzetiségi szavazást lebonyolító
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról is gondoskodni kell.
Megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy kíván-e a leírtakhoz kiegészítést tenni?
Szarka Andrea aljegyző – úgy gondolja, hogy elegendő tagot és póttagot jelöltek meg a
szavazatszámláló bizottságba, hiszen ez négy évre szól.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület
felé.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
42/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva
Dévaványa településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává, póttagjává a
határozat 1. melléklete szerinti személyeket választja meg.
Felel s:
Czene Boglárka jegyz
Határid : 2018. március 19.
Melléklet: 1 db

Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Berczi Sándorné
2. Horváthné Balogh Éva
3. Korán Nóra
4. Szabó Józsefné
5. Kiss Péterné
6. Tóth Edit
7. Sándor Angéla
8. Szalai Ildikó
9. Csekő Katalin
10. Imréné Szűcs Erika
11. Süle Lászlóné
12. Furka Lászlóné
13. Gyányi Irén
14. Tóthné Bere Mária
15. Janó Istvánné
16. Balogh Aranka
17. Tóth Julianna
18. Tóthné Túri Kitti
19. Barna Sándorné
20. Szücs Ferencné
21. Kajla Csilla

Ő2/2018. (II.22.) Dv. K.t hat. 1.melléklet
Dévaványa, Bethlen G. u. 10.
Dévaványa, Szeghalmi u. 66.
Dévaványa, Szegfű u. 12.
Dévaványa, Rákóczi u. 52/1.
Dévaványa, Zrínyi u. 144.
Dévaványa, Gyöngy u. 6.
Dévaványa, Thököly u. 31.
Dévaványa, Kossuth u. 32.
Dévaványa, Hajós u. 6.
Dévaványa, Rákóczi u. 57.
Dévaványa, Kisfaludy u. 9/A.
Dévaványa, Bajcsy Zs u. 16.
Dévaványa, Csokonai u. 8.
Dévaványa, Kör u. 13.
Dévaványa, Petőfi u. 37.
Dévaványa, Zrínyi u. 65.
Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.
Dévaványa, Vajda u. 4.
Dévaványa, Bartók B. u. 10.
Dévaványa, Tompa u. 19.
Dévaványa, Viharsarok u.8.
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22. Brakszatóriszné Seres Margit
23. Kecse Marianna
24. Galgóczi Lászlóné
25. Szitásné Gőz Csilla
26. Séllei Tünde
27. Dékányné Szalai Katalin
Szavazatszámláló bizottság póttagjai:
1. Nagyné Hermeczi Erzsébet
2. Szűcs Krisztina
3. Bereczki Ildikó
4. Varga Istvánné
5. Kovács Mihályné
6. Szatmári Ferenc
7. Szekerczés Viktor
8. Oroszné Váradi Judit
9. Kovács Istvánné
10. Kovács-Bereczki Edit
11. Hajdú Ignácné
12. Laskai Ferencné
13. Kecse Nóra
14. Balog Gézáné
15. Benke Dóra
16. Tóth Krisztina
17. Sóti Anikó
18. Földvári Bettina
19. Elek Mária

Dévaványa, Hajós u. 24.
Dévaványa, Szeghalmi u. 34/3.
Dévaványa, Május 1. u. 15.
Dévaványa, Borona u. 11.
Dévaványa, Sarló u. 23.
Dévaványa, Rákóczi u. 14.
Dévaványa, Hunyadi u. 29.
Dévaványa, Zrínyi u. 3.
Dévaványa, Hajós u. 95.
Dévaványa, Kodály u. 2.
Dévaványa, Hunyadi u. 122.
Dévaványa, Kossuth u. 29.
Dévaványa, Hajnal u. 69.
Dévaványa, Radnóti u. 16.
Dévaványa, Nyíl u. 14.
Dévaványa, Szeghalmi u. 36/1.
Dévaványa, József A. u. 30.
Dévaványa, Bánomkert u. 9.
Dévaványa, Tompa u. 18.
Dévaványa, Nap u. 10.
Dévaványa, Asztalos u. 12.
Dévaványa, Móricz u. 6.
Dévaványa, Könyves K. u. 3.
Dévaványa, Körösladányi u. 73.
Dévaványa, Körösladányi út 89.

13. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy 2018. január 1-jétől újonnan létrejött a Margaréta Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény. Szükséges a már korábban megalkotott és elfogadott egyes belső
szabályzatok, különösképpen a közalkalmazotti szabályzat, valamint a beszerzési és a
közbeszerzési szabályzat kiterjesztése is.
Jelen előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési szabályzat - személyi hatályon túl módosításra kerül a tekintetben is, hogy a képviselők már a közbeszerzési terv elfogadásával
egyidejűleg nyilatkoznak az összeférhetetlenségről. Amennyiben a közbeszerzési terv év
közben változni fog, úgy annak megfelelően új nyilatkozat adása is szükségessé válik.
A közbeszerzési szabályzat módosított része piros színnel kiemelésre került.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület
felé.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
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Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
43/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 1-i hatállyal elfogadja a
- közalkalmazotti szabályzat,
- beszerzési szabályzat,
- közbeszerzési szabályzat módosításait.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintett szervezetek, személyek
esetében a módosított szabályzat tartalmának megismeréséről.
Felel s:
Határid :

Czene Boglárka jegyz
2018. március 1.

14. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervet a
350/2016.(XII.8.) Dv. Kt. határozattal fogadta el. A belső ellenőrzés elvégzése külső
szolgáltató bevonásával történt, aki pályázat útján lett kiválasztva. A belső ellenőrzés
elvégzésével Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó (Murony, Kőrösi Csoma Sándor u.
22.) lett megbízva.
Az ellenőrzési tervben megjelölt témák ellenőrzése megtörtént, az erről készült jelentések az
előterjesztéshez csatolásra kerültek.
A jelentésekből a lényeg az előterjesztésben ki lett emelve.
Szól a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésekről is.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület
felé. A belső ellenőrzés tekintetében megállapítottakra külön intézkedést nem kíván javasolni
a bizottság.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
44/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési
feladatok végrehajtásának esetében a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről szóló
tájékoztatót és a belső ellenőrzési jegyzőkönyvet elfogadja.
A belső ellenőrzés tekintetében megállapítottakra külön intézkedést nem kíván tenni.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

15. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2017.08.15-én pályázatot nyújtott be TOP2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámmal, „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása
Dévaványán” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozó
kiírására, melyet a kiíró támogatásban részesített.
A Támogatási Szerződés 2018. február 9-én hatályba lépett. A pályázat benyújtása során azon
városi jogállású nem járásszékhely települések, melyek nem rendelkeznek Integrált
Településfejlesztési Stratégiával, vállalniuk kellett, hogy amennyiben a kérelmük támogatást
nyer, úgy az első mérföldkő végéig kidolgozzák a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek
megfelelő dokumentumot.
A hivatkozott jogszabály 28/A. § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint a
dokumentum készítéséhez a polgármester írásban kérelmezheti a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervnél az szükséges és jogszabályban meghatározott adatbázisok és adatok
szolgáltatását, melyhez csatolni kell az önkormányzat stratégia készítésére irányuló döntését,
illetve egy nyilatkozatot arról, hogy az adatokat kizárólag a döntésben meghatározott
dokumentum elkészítéséhez használják fel.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság egyetért az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésével.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
45/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Barnamezős
ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű TOP-2.1.1-16-BS12017-00003 kódszámú pályázat megvalósítás érdekében a 314/2012.(XI.8.) Korm.
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rendeletnek megfelelő Integrált Településfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: ITS)
elkészíteti.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 28/A. § (1) bekezdése szerint
szükséges adatbázisokat és adatokat kikérje a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervtől, illetve az egyéb kapcsolódó intézkedéseket és
nyilatkozatokat megtegye. A kért adatbázisokat és adatokat csak és kizárólag az ITS
elkészítéséhez lehet felhasználni.
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester
Feke László műszaki irodavezet
Határid : 2019. augusztus 1.
16. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztéshez
elengedhetetlen a meglévő területeken termesztendő növénykultúrának a vetőmag
szükségletét beszerezni.
A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek
árajánlatkérést. A helyi beszerzési eljárásra 2018. február 9. 10 óráig kettő ajánlatot nyújtottak
be, melyek a következők:
1. Chemical-Seed Kft. – 5630 Békés, Borosgyán 052.
Ajánlati ár 27 zsák (150000 mag/zsák) Neostar napraforgó vetőmagra
nettó:
66. 882,- Ft/zsák
27 zsák mindösszesen nettó:
1. 805. 814,- Ft
2. Nyúl Gáborné egyéni vállalkozó – 6328 Dunapataj, Hartai u. 8.
Ajánlati ár 27 zsák (150000 mag/zsák) Neostar napraforgó vetőmagra
nettó:
68. 295,- Ft/zsák
27 zsák mindösszesen nettó:
1. 843. 965,- Ft
Mivel Dévaványa Város Önkormányzata alanya az általános forgalmi adónak, ezért a
vetőmag megvásárlása során az önkormányzatnak kell a vetőmag vásárlásával kapcsolatos
ÁFA-t megfizetnie, ezért kell az ajánlatok elbírálása során a nettó árat figyelembe venni.
Az ajánlatokat megvizsgálva megállapították, hogy
- a Chemical-Seed Kft. ajánlatát az előírt módon és formában, a szükséges tartalommal
nyújtotta be.
- Nyúl Gáborné ajánlatát nem az előírt módon (zárt borítékban) nyújtotta be, ezért
ajánlata az Ajánlattételi felhívás 20. b) pontja alapján érvénytelen.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság a „Napraforgó vetőmag beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás
eredményeként a Chemical-Seed Kft. nettó 66.882,- Ft/zsák, azaz mindösszesen nettó
1.805.814,- Ft-os ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot javasolja kihirdetni
nyertesnek.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
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Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
46/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Napraforgó vetőmag
beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán
az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napraforgó vetőmag beszerzése”
tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett Chemical-Seed Kft. (5630 Békés,
Borosgyán 052), ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napraforgó vetőmag beszerzése”
tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett Nyúl Gáborné (6328 Dunapataj, Hartai u.
8.) egyéni vállalkozó ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Napraforgó
vetőmag beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Chemical-Seed
Kft. (5630 Békés, Borosgyán 052) nettó 66.882,- Ft/zsák, azaz mindösszesen nettó
1.805.814,- Ft-os ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Napraforgó
vetőmag beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napraforgó vetőmag ellenértékét 2018.
évi költségvetésében dologi kiadások részében elkülönítette, az a kívánt összegben
rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. február 28. a szerz dés megkötésére

17. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztéshez
elengedhetetlen a meglévő területek tavaszi földmunkáinak elvégzése, valamint vetőmag- és
műtrágya biztosítással történő vetése és műtrágyázása.
A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek
árajánlatkérést.
A helyi beszerzési eljárásra 2018. február 9. 11 óráig kettő ajánlatot nyújtottak be, melyek a
következők:
 AGRICOLA Dévaványa Kft. – 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Ajánlati ár
nettó:
1.965.400,- Ft + áfa, azaz
bruttó: 2.496.058,- Ft
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Szűcs Tibor Imre – 5510 Dévaványa, Mikszáth K. u. 48/1.
Ajánlati ár
nettó:
2.009.300,- Ft + áfa, azaz
bruttó: 2.551.811,- Ft
Az ajánlatokat megvizsgálva megállapították, hogy ajánlattevők ajánlatukhoz csatoltak
minden előírt dokumentumot, valamint az ajánlatok megfelelnek az Ajánlattételi felhívásban
előírtaknak, ezért ajánlatok érvényesek.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság a „Mezőgazdasági bérmunkák 2018. évben” tárgyában indított beszerzési eljárás
eredményeként az AGRICOLA Dévaványa Kft. bruttó 2.496.058,- Ft-os ajánlatát, mint a
legalacsonyabb összegű ajánlatot javasolja kihirdetni nyertesnek.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
47/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város
Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztés 2018. évi mezőgazdasági
bérmunkái tárgyában indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán
az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági bérmunkák 2018.
évben” tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett AGRICOLA Dévaványa Kft. (5510
Dévaványa, Hősök tere 1.), valamint Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth K. u.
48/1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek
és alkalmasnak nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőgazdasági
bérmunkák 2018. évben” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az
AGRICOLA Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) bruttó 2.496.058,- Ft-os
ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőgazdasági
bérmunkák 2018. évben” tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőgazdasági bérmunkák
ellenértékét 2018. évi költségvetésében dologi kiadások részében elkülönítette, az a kívánt
összegben rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. február 28. a szerz dés megkötésére

34

18. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18.) levélben kereste meg az önkormányzatot a Déva-3 bekötése – Déva3 kútvezeték elhelyezése kapcsán megkötendő kártalanítási ajánlat ügyében a Dévaványa
Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Külterület 0901 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan.
Levelükben jelzik, hogy a Déva-3 gázkút bekötése mezőfejlesztési projekt keretében az
önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, külterület 0901 helyrajzi számú, kivett út
művelési ágú ingatlant érintő bányászati létesítmény elhelyezését tervezik.
A bányászati létesítmény építésének engedélyeztetése a bányahatóság hatáskörébe tartozik. A
bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdés b)
pontja alapján idegen tulajdonban lévő ingatlan esetén az építési jogosultságot a tulajdonos
hozzájárulásával igazolhatják. A Kormányrendelet 6. § (5) bekezdés kimondja, hogy „Nem
kell az építési jogosultságot igazolni, ha az e rendelet hatálya alá tartozó sajátos építményt a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (10) bekezdése vagy a 38/A. § (5a)
bekezdése szerint közterületen helyezik el.”
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 38. § (10) bekezdése
szerint „Közterületen elhelyezendő bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállító vezeték és
egyéb gáz- és gáztermékvezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére szolgalmi jogot alapítani
nem lehet.” A bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és
gáztermékvezeték közterületen történő elhelyezését, illetve üzemeltetését a közterület
tulajdonosa tűrni köteles.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint 47.§ 7-8.
ponjtai értelmében az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területeken lévő út csak
abban az esetben minősül magánútnak (melyre nem vonatkozik a szolgalomalapítási tilalom),
ha az közforgalom elől elzárt.
A közforgalom elől el nem zárt állami vagy önkormányzati tulajdonú utak ebből következően
nem magánútnak, hanem közterületnek minősülnek.
A Bt. 38. § (10) bekezdés azt is előírja, hogy „A közterület igénybevételével – beleértve a
közterület használati korlátozását is – okozott károkért az építtető köteles kártalanítást
fizetni.” Az ingatlanon a beruházás által érintett terület (a létesítmény későbbi biztonsági
övezete): 1000 m2.
Levelük mellékleteként csatoltan megküldtek egy előkészített igénybevételi, használati és
műszaki-biztonsági megállapodás-tervezetet, valamint egy tájékoztatót a biztonsági övezetre
vonatkozó jogszabályi tilalmakról és korlátozásokról, és egy információs térképet az érintett
területről, melyeket előterjesztésemhez mellékelek.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja elfogadni a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaságnak a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa,
Külterület 0901 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú ingatlant 1.000 m2 területnagyságban
érintő kártalanítási ajánlatát az ajánlatban megjelölt bruttó 100,- Ft/m2 mértékben, azaz
mindösszesen bruttó 100.000,- Ft összegben.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
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Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
48/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1117
Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) a Dévaványa Város Önkormányzat
tulajdonában lévő Dévaványa, Külterület 0901 helyrajzi számú, kivett út művelési
ágú ingatlant 1.000 m2 területnagyságban érintő kártalanítási ajánlatát az ajánlatban
megjelölt bruttó 100,- Ft/m2 mértékben, azaz mindösszesen bruttó 100.000,- Ft
összegben.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kártalanítással kapcsolatos
igénybevételi és használati kártalanítási ajánlat, valamint az igénybevételi, használati
és műszaki-biztonsági megállapodás aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. február 28. az ajánlat és a megállapodás aláírására

20. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
A polgármester elmondja, hogy Kónya Dávid a Nothing Exact együttes képviseletében azzal a
kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezzék számukra, hogy a volt téglagyár
területén klipet forgassanak együttesükkel.
A forgatás 2018. március 4-én 8 órától 16 óráig tartana.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja, hogy a kérelmet teljesítsék. Elhangzott az ülésen, hogy saját
felelősségükre forgassanak a területen.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja,
hogy bizottságuk nem látja akadályát annak, hogy klipet forgassanak a téglagyári területen.
Szintén javaslat volt, hogy saját felelősségükre.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint engedélyezzék, hogy az együttes klipet
forgasson volt téglagyár területén 2018. március 4-én 8 - 16 óra között kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
49/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nothing
Exact együttes részére engedélyezi, hogy a volt téglagyár területén klipet forgasson.
A forgatás időpontja: 2018. március 4-én 8 - 16 óra közötti időszak.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület
döntéséről értesítse.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
értelem szerint

21. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a TOP-2.1.1-16; TOP-3.2.1-16; és a VP67.2.1-7.4.1-16 kódszámú pályázati felhívásokra támogatási kérelmeket nyújtott be, melyet a
kiíró támogatásban részesített. A TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 – „Barnamezős ingatlan
funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázat esetén a Támogatási szerződés
február 9-én hatályba lépett, míg a TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00017 - „Dévaványa Margaréta
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése”című pályázatok lebonyolításához a Támogatási
Szerződés megkötése utolsó fázisához érkezett. A projektek megkezdése e két esetben
egységesen 2018.03.01. A megkezdés napjától fel kell állnia a projekt lebonyolítását végig
kísérő projektmenedzsment szervezetnek, ezért szükséges annak kiválasztása helyi beszerzési
eljárás keretében.
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása
Dévaványán” című pályázat kedvező elbírálásáról 2017. december 28-án érkezett értesítés,
azóta semmilyen esemény nem történt. Várják a Támogatói Okiratot, azonban az események
felgyorsítása érdekében szükségszerűnek látják a kiírást ezen pályázatra is kibővíteni, és
feltételes szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel.
A projektmenedzsment költség a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatás felhasználásának rendjéről szóló 272/2015.(XI.5.)
Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó
speciális előírások figyelembe vételével számolható el. Ezen szakértői szolgáltatást
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet láthatja el, amelyben az állam, vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100 %-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban
foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes
személlyel láthatják el.
Az eljárás során felkért 4 vállalkozásnak 2018. február 16. (péntek) 10 óráig volt lehetősége
ajánlata benyújtására.
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A megadott időpontig a felkért ajánlattevők benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:
1.
Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
(6821 Székkutas, Béke utca 2.)
A) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003
Ajánlati ár: nettó: 8.921.259,- Ft + Áfa (2.408.740,- Ft) = bruttó 11.329.999,- Ft
B) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Ajánlati ár: nettó: 3.677.165,- Ft + Áfa (992.835,- Ft) = bruttó 4.670.000,- Ft
C) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Ajánlati ár: nettó: 1.150.000,- Ft + Áfa (310.500,- Ft) = bruttó 1.460.500,- Ft
Összesen: nettó 13.7Ő8.Ő2Ő,- Ft + Áfa = bruttó 17.Ő60.Ő99,- Ft
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák
F. tér 3.)
A) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003
Ajánlati ár: nettó: 9.000.000,- Ft + Áfa (2.430.000,- Ft) = bruttó 11.430.000,- Ft
B) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Ajánlati ár: nettó: 3.779.527,- Ft + Áfa (1.020.473,- Ft) = bruttó 4.800.000,- Ft
C) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Ajánlati ár: nettó: 1.212.598,- Ft + Áfa (327.402,- Ft) = bruttó 1.540.000,- Ft
Összesen: nettó 13.992.12ő,- Ft + Áfa = bruttó 17.770.000,- Ft

2.

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
(5630 és, Petőfi Sándor u. 2.)
A) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003
Ajánlati ár: nettó: 8.700.000,- Ft + Áfa (2.349.000,- Ft) = bruttó 11.049.000,- Ft
B) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Ajánlati ár: nettó: 3.500.000,- Ft + Áfa (945.000,- Ft) = bruttó 4.445.000,- Ft
C) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Ajánlati ár: nettó: 1.062.992,- Ft + Áfa (287.008,- Ft) = bruttó 1.350.000,- Ft
Összesen: nettó 13.262.992,- Ft + Áfa = bruttó 16.8ŐŐ.000,- Ft

3.

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt.
2-4.)
A) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003
Ajánlati ár: nettó: 9.133.858,- Ft + Áfa (2.466.142,- Ft) = bruttó 11.600.000,- Ft
B) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Ajánlati ár: nettó: 3.937.007,- Ft + Áfa (1.062.993,- Ft) = bruttó 5.000.000,- Ft
C) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Ajánlati ár: nettó: 1.275.590,- Ft + Áfa (344.410,- Ft) = bruttó 1.620.000,- Ft
Összesen: nettó 1Ő.3Ő6.Őőő,- Ft + Áfa = bruttó 18.220.000,- Ft
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja, hogy a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
bruttó 16.844.000,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
4.
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Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
50/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a TOP2.1.1-16-BS1-2017-00003,
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
és
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyában
indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi
döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázatok keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyban
indított beszerzési eljárásra a Csongrád Megye Fejlesztéséért Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 2-4.), a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.) és a Székkutasi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. (6821 Székkutas, Béke utca 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a TOP2.1.1-16-BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázatok keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására”
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés Petőfi Sándor u. 2.) bruttó 16.844.000,- Ft
összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 és VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázatok keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására”
tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 és
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz szükséges projektmenedzsmenti feladatok
biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási
tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. március 1.

22. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
A polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály – mint engedélyező hatóság – a BE/15/00030-2/2018.
ügyiratszám alatt hiánypótló végzést bocsátott ki a 2017. április 21. napján megindult hatósági
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ellenőrzési eljárásban feltárt hiányosságok megszüntetésére – kézhezvételtől számított 45
napon belül –, miszerint szükséges:
 szakértői vélemény alapján átdolgozott szakmai program és annak mellékletét képező
szervezeti és működési szabályzat, idősek otthona és időskorúak nappali ellátása
szolgáltatások tekintetében a házirend, továbbá a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 94/C. § alapján elkészített megállapodás,
 bentlakásos intézmény esetén vészhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás,
 család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás tekintetében foglalkoztatott személyek
munkaköri leírása, nyilatkozata,
 szociális étkeztetés tekintetében asszisztens munkakörben foglalkoztatott személy,
illetve támogató szolgáltatás vonatkozásában 1 fő intézményvezető munkakörben
foglalkoztatott személy foglalkoztatását igazoló dokumentum,
 nyilatkozat idősek otthona szolgáltatás tekintetében a jogszabályban meghatározott
tárgyi feltételek biztosításáról, beküldött alaprajzzal alátámasztva,
 valamennyi szolgáltatás tekintetében nyilvántartás vezetése és 3 fő ellátottra
vonatkozóan kitöltött dokumentummal történő igazolása.
Továbbá az intézmény ellátottainak, intézménnyel jogviszonyban állók érdekvédelmének
ellátása érdekében szükséges egy személyt az Érdekképviseleti Fórumba kijelölni.
A hiánypótló végzés teljesítése érdekében Tóth Julianna intézményvezető asszony elkészítette
a dokumentumokat, amelyek az előterjesztéshez mellékelve vannak.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja elfogadásra a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Szakmai programját.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság szintén javasolja elfogadásra a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény Szakmai programját.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja, a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai
programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
51/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai programját és azt 2018.
március 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.
Határid :
Felel s:

2018. március 1.
Valánszki Róbert polgármester
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadásra.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottságuk szintén javasolja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
52/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát és azt 2018. március 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.
Határid :
Felel s:

2018. március 1.
Valánszki Róbert polgármester

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság javasolja Kanó József személyét.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – köszöni a felkérést, a
munkát a legjobb tudása szerint igyekszik majd végezni.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Érdekképviseleti Fórumába, 2018. március 1. napjával Kanó Józsefet – Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét – jelöljék
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozat:
53/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába, 2018. március 1. napjával
Kanó Józsefet – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága elnökét – jelöli ki.
Határid :
Felel s:

2018. március 1.
Valánszki Róbert polgármester

19. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.
A polgármester elmondja, hogy Dr. Ágoston Sándor történész, középiskolai tanár
megkereséssel élt a Képviselő-testülethez a 2018. július 14-én „Vasvári Pál és a dévaványai
hősök (a Békés vármegyei hősök) emléknapja” című kulturális rendezvénnyel kapcsolatban.
Forgatókönyvet és költségvetést is készített a rendezvénnyel kapcsolatban.
Elmondja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási- Közművelődési és
Sport Bizottság is tárgyalta ezen előterjesztést ülésükön.
A bizottsági ülésen születtek javaslatok, amelyekről a mai napon beszélt dr. Ágoston
Sándorral.
dr. Ágoston Sándorral megbeszélték, hogy ezen rendezvény nem kerülne megrendezésre a
városnapi programok keretében. Szeptember végén a betakarítási ünnep kerül lebonyolításra,
amely egy családi nap is lesz a Gyomaendrődi Családsegítő Szolgálat anyagi hozzájárulásával
és szervezésével. A betakarítási ünnep megrendezését követő hétvégén tervezik ezen
rendezvény lebonyolítását. Ez a javaslat találkozik a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
javaslatával, illetve az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság javaslatával is a
tekintetben, hogy önálló programról lévén szó.
A polgármester jelezte dr. Ágoston Sándor felé, hogy az általa készített forgatókönyv nem
mindenben találkozik a képviselő-testület véleményével.
Úgy gondolja, hogy az előadások megtartásával kapcsolatban nem lehet ellenvetésük.
Elmondja, hogy a rendezvénynek van egy költségvonzata, amelyre majd vissza kell térniük.
Tehát a rendezvény megtartásától ne zárkózzanak el, amelynek időpontja 2018. szeptember
22., vagy 2018. szeptember 29. legyen.
A polgármester röviden ennyiben kívánta ismertetni a módosító indítványt, amelyet
leegyeztetett dr. Ágoston Sándorral.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a
bizottsági ülésen elhangzottakat.
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
bizottság keddi ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A rendezvény lebonyolításának
időpontjára az ülésen az volt a javaslat, hogy szeptember vége, vagy október eleje legyen. A
bizottság egyetért azzal, hogy a rendezvény megtartásától ne zárkózzanak el.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
Tehát vállalják fel a rendezvényt, dr. Ágoston Sándor részére biztosítsanak lehetősége arra,
hogy előadást tarthasson. A szervezéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli,
valamint a szervezéssel járó feladatokat is.
A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.
42

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja,
hogy bizottságuk a tegnapi ülésén hosszadalmasan foglalkozott ezen téma tárgyalásával.
A rendezvény megtartásától nem zárkóznak el. A bizottsági tagok nem tartották
szerencsésnek azt, hogy a városnapi programok keretében bonyolítsák le ezen rendezvényt.
Az ülésen a rendezvény megtartásának időpontjára vonatkozóan két javaslat volt az idei
évben október 6., valamint 2019. március 15. A jövő évi megrendezésre azért gondoltak,
mivel dr. Ágoston Sándornak a jövő évben jelenik meg egy könyve, így annak dedikálására is
lenne lehetősége. Örömmel vették a megkeresést.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az
elmondottakat.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat vállalja fel mind a szervezést, mind az anyagi
terhet, valamint további egyeztetések történjenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
54/2018.(II.22.) Dv.Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárkózik el
a „Vasvári Pál és a dévaványai hősök (a Békés vármegyei hősök) emléknapja” című
kulturális rendezvény megtartásától.
A Képviselő-testület a rendezvény szervezésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
rendezvény lebonyolítása kapcsán felmerülő költségeket vállalja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy további egyeztetéseket
folytasson dr. Ágoston Sándorral a rendezvény időpontjának meghatározásáról,
annak lebonyolításának menetéről, valamint a szükséges forrás biztosításáról.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés
megkezdése előtt?
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy az OTP előtt lévő parkolóba ki volt helyezve
egy vaskorlát annak érdekében, hogy az autók ott ne parkoljanak, mivel takarják a gyalogos
átkelőhelyet jelző táblát. Szeretné, ha minél előbb visszakerülne helyére ez a korlát a
balesetek megelőzése érdekében.
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kihelyezett vaskorlát megrongálódott,
karbantartás alatt van. Minél hamarabb történő visszaszerelését fogja szorgalmazni.
Kiss Károly alpolgármester – megoldás lenne az, hogy szegélykövet raknak le és virágot
ültetnek bele. Ez költségesebb, de hatékonyabb megoldás lenne.
Valánszki Róbert polgármester – sort fognak keríteni erre a munkára.
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a Vásárszél utcában fontos lenne a mielőbbi
kátyúzás.
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Valánszki Róbert polgármester – a lakosoknak is tudtára adta, hogy minden évben
igyekszenek az utakat megjavítani, feltölteni azokat a lyukakat, amelyek ott keletkeztek. Ezen
munka elvégzése nem jelent végleges megoldást. Elmondja, hogy végleges megoldást az
úttársulások megalakulása jelentené. A testület döntése értelmében 85.000,- Ft/ingatlan
összeg befizetésével valósulhatna meg az út. Elmondja, hogy az utcában lévő összes ingatlan
2/3-ának egyező akarata szükséges ahhoz, hogy az úttársulás megalakuljon. A szabályok
szerint szükséges az, hogy a 2/3 fele egy összegben befizesse a hozzájárulást. Érti a lakosok
felháborodását a tekintetben, hogy miért kell megfizetniük a 85.000,- Ft-ot. Ezen összeget
meg kell fizetni, ami az elmúlt öt évben nem változott.
Elmondja, hogy a településen a járdák építése két brigáddal folyik minden évben, azon
időszakban, amikor az időjárás azt lehetővé teszi. Ezen munkákat a közfoglalkoztatás
keretében végzik. Igyekszenek az igényeknek eleget tenni, de az összes igény kielégítésére
nincs elegendő kapacitásuk.
Elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben is ingyenesen biztosítják a járda
megépítéséhez szükséges anyagot, a lakosoknak a munkát kell elvégezni. Nem tudnak
mindenhová odaérni. Ezzel kapcsolatban kéri a lakosok megértését és türelmét.
A polgármester megadja a szót Németi József részére.
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja,
hogy a Vásárszél utcában lakók őt is megkeresték problémájukkal. Bízik benne, hogy a
kátyúzás meg fog történni.
A lakosok a Bartók utca végén nem tudnak átjutni a Vásárszél utcába az út rossz minősége
miatt. Erre kérnének valamilyen megoldást, mivel az úton a babakocsit sem lehet tolni. Az
említett részen nincs gyalogjárda.
Valánszki Róbert polgármester – a polgármester kéri Földi Imrét, mint programirányítót,
hogy ezen szakaszon a járda megépítését vegye előtérbe.
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése
előtt?
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania,
önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője
előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülésidejére
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.
A zárt ülés anyaga a DV/803-2/2018. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-17.
oldallal bezárólag.
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.
A polgármester megköszöni a megjelenést, megköszöni a tévé képernyője előtt lévő lakosok
figyelmét, az ülést 1700 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző
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