DV/364-8/2018. ikt.sz.

JEGYZ KÖNYV

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 4-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal részt vesz:

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Czene Boglárka jegyző

Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz
Krisztina gazdálkodási irodavezető.
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy a mai ülésen a képviselők teljes létszámmal megjelentek.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:
9 fő.
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:
1. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
2. A 176/2017.(VI.13.) Dv. Kt. határozat módosításáról döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
3. Bejelentések
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Határozat:
158/2018.(V.4.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 4-én tartandó
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
2. A 176/2017.(VI.13.) Dv. Kt. határozat módosításáról döntéshozatal.
El adó:
Valánszki Róbert polgármester
3. Bejelentések

1. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy szomorú esemény történt, Kiss Ferencné (leánykori neve: Túri Klára)
Dévaványa, Árpád u. 39. szám alatti lakos 2018. május 3-án elhunyt.
A polgármester elmondja, hogy a köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet
18. § (1) bekezdése értelmében „Dévaványa Város Önkormányzata azon élő és elhunyt
személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
díszsírhelyet adományozhat.”
A polgármester a díszsírhely adományozását Kiss Ferencné férjére való tekintettel
kezdeményezi.
Kiss Ferenc közismert személyiség, aki a „Dévaványáért kitüntetés”-t is megkapta.
A polgármester javasolja, hogy a Kiss házaspár részére jelöljenek ki díszsírhelyet.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek eltérő véleménye?
Megállapítja, hogy más vélemény nem hangzott el.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a díszsírhely adományozással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
159/2018.(V.4.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Ferenc és néhai Kiss
Ferencné (leánykori neve: Túri Klára), Dévaványa, Árpád u. 39. szám alatti lakosok
részére az „A” parcella 42. számú díszsírhelyét adományozza.
Felel s:
Valánszki Róbert polgármester
Határid : azonnal
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2. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy Garai Ágnes a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei
Kirendeltségének az igazgatója a következő levéllel kereste meg:
„Korábban több alkalommal tárgyaltunk egymással a Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum Dévaványai telephelye lakóinak támogatott lakhatásba költöztetésének
megvalósításáról az EFOP 2.2.5 pályázattal kapcsolatban.
Mint ahogy év elején jeleztük a pályázat beadását nyár elejére vártuk. Ez az időpont hamarabb
elérkezett, a Főigazgatóság azt várja Tőlünk, hogy május 15-ig beadásra kerüljön, úgy hogy a
szakmai terv készítés szabályai még most is módosulhatnak. Sikeres pályázat esetén a
megvalósítás 36-40 hónapot vesz majd igénybe.
Az eredeti elképzelésünkkel ellentétben – amikor is Dévaványa és Okány telephelyek
kiváltását 2 pályázatban terveztük elkészíteni és benyújtani – most 1 pályázatot nyújthatunk
be, amelynek viszont mindkét telephely kiváltását tartalmaznia kell, mivel a rendelkezésre
álló források nagysága sokkal kevesebb, mint az első körben, az EFOP 2.2.2-ben
rendelkezésre álló összegek. A két pályázat egyként való kezelésével is jelent s költségek
takaríthatóak meg, és azzal is, ha meglévő ingatlanokat felújítva (melyek feltalálására a
következő 6 hónap áll majd rendelkezésünkre) biztosítjuk majd a támogatott lakhatást a
lakóinknak.
Mivel az ingatlanok várhatóan több településen találhatóak meg, ezért az érintett 130
férőhelyből – első sorban a nagyobb önállósággal bíró ellátottak igényeit figyelembe véve –
megközelítőleg 30 %, azaz 39-40 férőhely, elképzelhető hogy más településen kerül majd
kialakításra, melynek következtében csökken azon lakók száma, akiknek Dévaványán lenne
szükséges biztosítani az Önök által vállalt 2 alapszolgáltatást.
A módosult feltételek miatt amennyiben Önök továbbra is vállalnák a konzorciumi
partnerséget, és a jövőben a 2 alapszolgáltatás biztosítását a Dévaványán maradók számára,
úgy a pályázatban Bruttó 49.951.900,- Ft-ot tudnánk mindösszesen elkülöníteni az Önök
számára.
Amennyiben ezt az összeget már nem látják elegendőnek arra, hogy a feladatot elvárásaiknak
megfelelően el tudják látni, úgy az Intézményünk feladata lesz biztosítani ezen
alapszolgáltatásokat is a lakók felé.
Eddigi együttműködésüket megköszönve tisztelettel kérem Polgármester Urat, legyenek a
segítségünkre abban, hogy nyilatkozzanak ismételten a konzorciumi partnerségi szándékukról
a megváltozott feltételek miatt! Továbbra is fenntartják azt, vagy csak együttműködő
partnerként kívánnak a továbbiakban részt venni, amely lényegesen kevesebb terhet jelentene
az elkövetkezendő 36-40 hónapban az Önkormányzat számára.
Tisztelettel várjuk szíves válaszukat annak érdekében, hogy az abban foglaltak alapján
készülhessen el a pályázat, melyet május 10-ig fel kell küldenünk a Főigazgatóság számára
kompletten a költségvetés és a szakmai résszel együtt.
Szíves segítségüket előre is köszönjük!”
A polgármester javasolja a 176/2017.(VI.13.) Dv. Kt. határozat módosítását úgy, hogy a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségével (5600
Békéscsaba, Kétegyházi u. 2. sz.) konzorciumi partnerségi megállapodás megkötése helyett
együttműködési megállapodás megkötése szerepeljen.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a határozat módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
160/2018.(V.4.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2017.(VI.13.) Dv. Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségével (5600 Békéscsaba,
Kétegyházi u. 2. sz.) együttműködési megállapodás megkötését szorgalmazza az
EFOP-2.2.5-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés
fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázat benyújtása
kapcsán.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
folyamatos

3. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy a 2018. március 18-án bekövetkezett rendkívüli áramszünet miatt
szükségessé váltak védekezési feladatok. Ezzel kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy a vis
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet 1. §
bekezdésében foglaltak lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok vis maior
támogatást igényeljenek, egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges
védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése vis maior esetére elkülönített
forrást nem biztosít, ezért indokolt a fellépő kiadások külön finanszírozása.
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a káresemény bekövetkezésétől számított 7
napon belül a vis maior igényét már a Belügyminisztérium felé - a Magyar Államkincstár
rendszerén keresztül (igénylésazonosító: 401571) - elektronikus formában bejelentette.
Március 28-án megtörtént az előzetes helyszíni vizsgálat, melyről jegyzőkönyv készült a
Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közreműködésével, akik megállapították a
vis maior esemény bekövetkezésének tényét.
A bejelentéstől számított 40 napon belül a pályázatot is be kell nyújtani, aminek része a
képviselő-testület azon döntése, miszerint az önkormányzat saját költségvetése terhére nem,
vagy csak részben tudta ellátni a védekezési feladatok finanszírozását. Az igényelhető és
megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az elismert költségek 70
%-a. Az alapesettől eltérő igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke legfeljebb
az elismert a helyreállítási költségek 90 %-ának megfelelő mértékű támogatás, ha az
önkormányzat
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy
b) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a
vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki. Sajnos Dévaványa nem lesz jogosult 90 %-os támogatásra.
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Elmondja, hogy ezen témával a március 29-én megtartott ülésen foglalkoztak.
A polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtásra került a 120/2018.(III.29.) Dv.Kt.
határozat alapján. Az önkormányzathoz hiánypótlási igény érkezett, amely szerint az említett
határozat módosítása szükséges.
A vis maior támogatási igény 408.906,- Ft-ról 403.723,- Ft-ra módosul, a források összesen
soron szereplő 584.152,- Ft 576.748,- Ft-ra változik.
A határozatot az elmondottak szerint javasolja módosítani.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
161/2018.(V.4.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2018.(III.29.) Dv.Kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás
jogcímen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély
miatt szükségessé váló védekezés tárgyában, mivel Dévaványa város területén leesett ónos
eső, valamint az azt követő viharos széllökés a település egészére kiterjedő több napos
áramkimaradást okozott.
A védekezés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2018. év
173.025 Ft
0 Ft
0 Ft
403.723 Ft
576.748 Ft

%
30
0
0
70
100

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere által 2018. március 18-22-e között elrendelt
védekezési feladatok összköltsége 576.748,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben
tudja biztosítani.
A képviselő-testület a saját forrás összegét Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.)
önkormányzati rendeletében a tartalék terhére biztosítja.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy e tárgyban korábban
vagy e pályázattal egyidejűleg pályázatot, nem nyújtott be.
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felel sök:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
azonnal
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4. Napirendi pont
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására.
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú „Tanórán kívüli
kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért” című
pályázattal kapcsolatos támogatás odaítélésére vonatkozó értesítő dokumentum alapján a
tárgyi projekt megvalósítására 25.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A támogatási szerződés megkötése megtörtént.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a programok lebonyolítása keretében szervezett
kirándulásokhoz (Békéscsaba, Poroszló, Mezőkövesd, Paks, Tokaj, Eger, Nyíregyháza,
Szolnok, Gyula, Szarvas összesen mintegy 3315 km) buszbérlés igénybevétele szükséges, így
ennek érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 2018. április 23-án.
Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. április 27-ig volt lehetőségük ajánlataik
benyújtására.
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:
1.
City Autóbusz Közlekedési Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 94.)
Ajánlati ár: bruttó Ő68,- Ft/km
Számított költség (~331ő km): bruttó 1.őő1.Ő20,- Ft
2.

Optibusz-City Közlekedési Kft. (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.)
Ajánlati ár: bruttó Ő72,- Ft/km
Számított költség (~331ő km): bruttó 1.ő6Ő.680,- Ft

3.

Szatmárbusz Kft. (4900 Fehérgyarmat József Attila u. 82.)
Ajánlati ár bruttó Ő7ő,- Ft/km
Számított költség (~331ő km): bruttó 1.ő7Ő.62ő,- Ft

4.

Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd Borostyán u. 20/1.)
Ajánlati ár: bruttó Őő6,- Ft/km
Számított költség (~331ő km): bruttó 1.ő11.6Ő0,- Ft

Hornok József (5500 Gyomaendrőd Okt. 6 ltp. 30. lph. 2 em. 5. a.)
Ajánlati ár: bruttó Ő60,- Ft/km
Számított költség (~331ő km): bruttó 1.ő2Ő.900,- Ft
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy az „Ajánlattétel az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán
kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című
pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó buszbérlésre” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1.)
bruttó 456,- Ft/km egységáras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
5.

Határozat:
162/2018.(V.4.) Dv. Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása
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Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz
kapcsolódó buszbérlésre” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-3.3.2-162016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a
köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó
buszbérlésre” tárgyban indított beszerzési eljárásra a City Autóbusz Közlekedési Kft.
(3530 Miskolc, Széchenyi u. 94.), az Optibusz-City Közlekedési Kft. (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.), a Szatmárbusz Kft. (4900 Fehérgyarmat, József Attila u. 82.), a
Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1.) és a Hornok József
(5500 Gyomaendrőd, Okt. 6 ltp. 30. lph. 2. em. 5. a.) ajánlattevőknek az ajánlattételi
határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások
támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a
programokhoz kapcsolódó buszbérlésre” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként
a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1.) bruttó 456,- Ft/km
egységáras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások
támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a
programokhoz kapcsolódó buszbérlésre” tárgyban indított beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú pályázathoz szükséges
buszbérlés biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.
Felel s:
Határid :

Valánszki Róbert polgármester
2018. május 07.

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése?
Megállapítja, hogy bejelentés a jelenlévők részéről nem hangzik el.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1330 órakor bezárja.
- Kelt, mint az első oldalon -

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző
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