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DV/364-2/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-én 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  
Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 
Németi József   képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 
Molnár Tünde   képviselő  

 
 

 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
     
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
 
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Szűcs Mariann főkönyvelő, Feke László műszaki 
irodavezető, Dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Bakó 
Bernadett a DÁMK igazgatója, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Szegedi Róbert alezredes, őrsparancsnok, Varga 
Istvánné az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, Kürti Ignácné a Vox Humana 
Kórus Egyesülete elnöke.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  
 
A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen 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. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

 
1. A 2018. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervezetének megtárgyalása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 
El adó:   Czene Boglárka jegyző 
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3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozóan.  
El adó:   Szarka Andrea aljegyző 

 
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

El adó:   Szarka Andrea aljegyző 
 

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
 

6. Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai 
programjának elfogadása. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
 

7. Az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2017.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntéshozatal.  
El adó:   Czene Boglárka jegyző 

 
9. Belső ellenőr kiválasztásáról döntéshozatal a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok 

elvégzéséhez.  
El adó:   Czene Boglárka jegyző 
 

10. Szakmai beszámoló a VII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyről. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
11. Döntéshozatal pályázat benyújtásáról a LEADER VP6-19.2.1.-55.4-17 kódszámú 

felhívásra.  
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

12. Pályázati kiírásról döntéshozatal a Dévaványa 2438/1 és 2437 hrsz-ú kivett, 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok értékesítése kapcsán. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

13. Stranszki Lajosné - a Stella Söröző üzemeltetőjének - kérelméről döntéshozatal az 
üzletének hétvégi nyitva tartásának meghosszabbítása tárgyában. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

14. Önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő mezőgazdasági területeken 
felhasználásra kerülő műtrágyára beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

15. Dévaványa városában bevándorlást szervező iroda és migránstábor létesítésének 
elutasításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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16. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító okiratának a 
módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
17. Bejelentések 

 
Zárt ülés: 
1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelemről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. fsz. 2., valamint a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 1. em. 4. 
számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
Határozat: 
6/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 25-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. A 2018. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervezetének megtárgyalása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 
El adó:   Czene Boglárka jegyző 

 
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozóan.  
El adó:   Szarka Andrea aljegyző 

 
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

El adó:   Szarka Andrea aljegyző 
 

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
 

6. Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai 
programjának elfogadása. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
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7. Az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2017.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntéshozatal.  
El adó:   Czene Boglárka jegyző 

 
9. Belső ellenőr kiválasztásáról döntéshozatal a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok 

elvégzéséhez.  
El adó:   Czene Boglárka jegyző 
 

10. Szakmai beszámoló a VII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyről. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
11. Döntéshozatal pályázat benyújtásáról a LEADER VP6-19.2.1.-55.4-17 kódszámú 

felhívásra.  
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

12. Pályázati kiírásról döntéshozatal a Dévaványa 2438/1 és 2437 hrsz-ú kivett, 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok értékesítése kapcsán. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

13. Stranszki Lajosné - a Stella Söröző üzemeltetőjének - kérelméről döntéshozatal az 
üzletének hétvégi nyitva tartásának meghosszabbítása tárgyában. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

14. Önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő mezőgazdasági területeken 
felhasználásra kerülő műtrágyára beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető  
 

15. Dévaványa városában bevándorlást szervező iroda és migránstábor létesítésének 
elutasításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

16. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító okiratának a 
módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
17. Bejelentések 

 
Zárt ülés: 
1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelemről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. fsz. 2., valamint a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 1. em. 4. 
számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről döntéshozatal.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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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. 
A 2017. november 30-án megtartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről 
ad egy rövid tájékoztatást a jelenlévők számára a polgármester.  

- 2017.11.30-án Békéscsabán a Cselekvő közösségek által szervezett rendezvényen vett 
részt. Számos civil szervezetet bevonnak a programokba. Reményeik szerint a jövőben 
támogatásokat is tudnak közösen elhozni.  

- 2017.11.30-án a sportcsarnok kapcsán történt egyeztetés. Bízik abban, hogy sikerül 
megvalósítani tervüket. Szól a kézilabda szakosztályról.  

- 2017.12.05-én Békéscsabán volt, a B-HSoil Korlátolt Felelősségű Társaság társasági 
szerződésének módosítását írta alá, mivel 2018. január 1. napjától nonprofit gazdasági 
társaságként működik tovább. Erről a decemberi ülésen hoztak döntést.  

- 2017.12.12-én munkatársaival a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Békéscsabai Kirendeltségén járt. A konzorciumi megállapodás részleteit beszélték át. 
Az önkormányzat teljesítette a január 15-ei beadási határidő előtti vállalásokat. A mai 
napon érkezett egy levél a megyei igazgatóságtól, hogy a pályázat beadási határidejét 
módosították. Megjegyzi, hogy a beadási határidő már több alkalommal módosítva 
lett.  

- 2017.12.14-én Szeghalmon volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésén. Az 
átadás-átvételről hoztak döntést, amelynek lebonyolítása zökkenőmentesen 
megtörtént. 2018. január 1-én elindult az új szociális és gyermekjóléti intézmény. Az 
átállás akadálymentes volt, természetesen vannak még megoldásra váró problémák, 
hiszen nagyon rövid volt az idő az átállásra.  

- 2017.12.15-én a középiskolai a szalagavató ünnepségen vett részt. 
- 2017.12.18-án a dévaványai orvosokkal volt orvos találkozó. Úgy gondolja, hogy a 

találkozó konstruktív volt. Az orvosok elmondták problémáikat, amelyeket egymás 
között meg is tudtak oldani. A jelenlévők tájékoztatóst kaptak a jövőbeni 
fejlesztésekről, amelyek az egészségügyet érintik. Elmondták, hogy akár negyedévente 
is szívesen részt vennének ilyen találkozókon. Tehát a következő találkozó márciusban 
lesz, ahová szívesen várják a képviselő-testület tagjait is.  

- 2017.12.19-én Gyomaendrődön volt, ahol Oltyán Sándor a Szarvasi 
Rendőrkapitányság vezetője tartott egy közbiztonsági tájékoztatót. 

- 2018.01.08-án a külterületi utak felújításával kapcsolatos egyeztetés volt a sikeres 
pályázat kapcsán. A Kéthalomra vezető utat, illetve a szennyvíztelepi utat lesz 
lehetőség felújítani, a korábbi döntésnek megfelelően.  

- 2018.01.09-én Gyomaendrődön járt, ahol a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban” című EFOP-1-5.3-16-2017-00042 kódszámú 
pályázat támogatási szerződésének részét képező Konzorciumi megállapodást írta alá.  
A benyújtott támogatási kérelem összesen 478.636.737,- Ft összegű támogatásban 
részesült, amelyből Dévaványára 145 millió forint jutott, Ecsegfalvára pedig  
35.464.896,- Ft. Az elnyert támogatási összegből különböző programokat kell 
megvalósítani, képzéseket kell tartani. Járási szintű rendezvényeket kell lebonyolítani 
indikátor részvételével. Sok munka lesz vele, de meg fogja érni.  

- 2018.01.10-én rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor.  
Az ülésen az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázat keretében 
multifunkcionális központi épület építéséhez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek 
elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Alföld- Planum 
Kultúrmérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/2.) bruttó 6.223.000,- Ft 
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összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek, valamint módosították a Közbeszerzési 
Szabályzatot.  

- 2018.01.17-én Budapesten járt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatójánál dr. 
Takács Árpád kormánymegbízottal. A hídfelújítások és az útfelújítások tárgyában 
tárgyaltak. A vezérigazgató elmondta, hogy a Gyomaendrődi híd felújítása az idei évben 
meg fog történni. A munkálatok megkezdése előtt 90 nappal tájékoztatást fognak adni. A 
felújítást nyári időszakra tervezik, amely kb. 4 hónapos időtartamú, ebből 2,5 hónap az, 
amikor teljes útzár lesz. Szól arról, hogy lesz egy elkerülő út, - az úgynevezett olajosok 
útja - amely ideiglenesen megoldja a közlekedést. Az említett úton lehet átjutni 
Endrődre, ahonnan vissza lehet jönni Gyomára. Ez egy kis fennakadást fog okozni. A 
gyalogos és a kerékpáros forgalom áthaladása biztosított lesz a hídon, valamint a 
katasztrófavédelmet, a mentőket és a rendőrséget is átengedik. Szól az olajosok 
útjának a felújításáról, annak súlykorlátozásáról. A felújítás időszakára az ecsegfalvi 
12 tonnás hidat megnyitják oly módon, hogy a 12 tonnát meghaladó önsúlyú 
tehergépjárművek üresen azon áthaladhatnak.  
Bízik abban, hogy a felújítást követően hosszú ideig nem lesz gond a híd állapotával. 

- 2018.01.17-én Kiss Károly alpolgármester a DAREH társulási ülésén vett részt, illetve 
ugyanezen a napon Gyuricza Máté műszaki ügyintéző a Gyomaközszolg Kft-nél 
képviselte a települést.  Szólt a hulladékszállítással kapcsolatos problémákról. A 
problémákat az összes többi tulajdonos település is megfogalmazta. A polgármester a 
DAREH-el felvette a kapcsolatot, ha nem fog javulni a helyzet, elképzelhető az, hogy 
másik alvállalkozó veszi át a Gyomaközszolg Kft. helyét a feladatellátásban. Bízik abban, 
hogy a Kft. átérzi a helyzet súlyát és változtatni fog a kialakult helyzeten.  

- 2018.01.18-án az UTB Envirotec Zrt. vezetővel történt egyeztetés a szennyvíztelep 
rekonstrukciója kapcsán. Gyakorlatilag egy új telep kerül megépítésre, mivel a 
jelenlegi technológiát nem lehet úgy fejleszteni, hogy a mai kor kívánalmainak 
megfeleljen. A tervek elkészítésére már kötöttek szerződést, amelynek költsége  

- 1 millió forint alatti összeget tesz ki. Ezen szerződés alapján elkészítik azokat a 
terveket, amellyel visszakerülhetnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról 25/2002.(II.27.) Kormányrendelet 1 mellékletébe. 

- 2018.01.19-én a Magy Kultúra Napját ünnepelték. Az ünnepségen a „Dévaványa 
Kultúrájáért” elismerő címet Varga Istvánné részére adták. Ezúton is gratulál a 
kitüntetettnek, aki a mai ülésen jelen van.  

- 2018.01.24-én Dankó Béla országgyűlési képviselő tartott fogadóórát a településen.  
Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú felzárkóztató programmal kapcsolatban volt egy 
sajtótájékoztató Gyomaendrődön, az országgyűlési képviselő úrral és a járási 
polgármesterek részvételével.  

A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
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valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
7/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 308/2017.(XI.30.), 
310/2017.(XI.30.), 314/2017.(XI.30.), 317/2017.(XI.30.), 318/2017.(XI.30.), 
321/2017.(XI.30.), 325/2017.(XI.30.), 329/2017.(XI.30.), 330/2017.(XI.30.), 
331/2017.(XI.30.), 332/2017.(XI.30.), 344/2017.(XII.14.), 347/2017.(XII.14.), 
348/2017.(XII.14.), 350/2017.(XII.14.), 351/2017.(XII.14.), 353/2017.(XII.14.), 
354/2017.(XII.14.), 355/2017.(XII.14.), 356/2017.(XII.14.), 359/2017.(XII.14.), 
361/2017.(XII.14.) Dv. Kt. határozatok és a 304/2017.(X.31.), 334/2017.(XI.30.), 
364/2017.(XII.14.), 365/2017.(XII.14.), 363/2017.(XII.14.), 335/2017.(XI.30.), 
336/2017.(XI.30.), 337/2017.(XI.30.), 338/2017.(XI.30.), 339/2017.(XI.30.), 
340/2017.(XI.30.), 341/2017.(XI.30.) 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 az 
önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, valamint annak elfogadása. 
A polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) 
bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-
tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az 
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” 
A jogszabálynak megfelelően előterjesztik a 2018. évi költségvetés tervezetét. 
Az előzetes költségvetést a Képviselő-testület a 2017. novemberi ülésen tárgyalta. Az azóta 
eltelt időszakban a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport kétszer ült össze. Az előzetes 
költségvetéshez képest a költségvetés kiadási főösszege csökkent annak ellenére, hogy jogos 
kiadásigény is felmerült, a bevételek áttekintése után a bevételek főösszege pedig nőtt. 
A jelen előterjesztésbe beépítésre kerültek mindazon a 2018. évet érintő tételek, amelyek az 
előzetes költségvetés elkészítése óta a tudomásukra jutottak. 
Az előzetes költségvetés tárgyalásakor a költségvetés bevételi főösszege tervezet szintjén 
1.248.938.000,- Ft, a kiadási oldal 2.578.911.000,- Ft volt. A különbözet 1.329.973.000,- Ft. 
Ebből 840.739.000,- Ft 2017. évben a nyertes pályázatokra kiutalt összeg, amely nem lett 
felhasználva. Ez az összeg a maradványban fog megjelenni. A kiutalt támogatás nélkül 
számolva a bevételi és kiadási főösszeg különbözetét, a forrás hiány 489.234.000,- Ft, 
amelyből a működési negatív egyenleg 112.042.000,- Ft, a fejlesztési pedig mínusz 
377.192.000,- Ft volt. 
A költségvetés jelenlegi bemutatása ezekből a főbb számokból kiindulva történik. A 
módosításokat a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport tárgyalta, azok kerültek átvezetésre a 
költségvetésben.  
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A módosítások után a költségvetés bevételi főösszege 1.339.348.000,- Ft, a kiadási 
2.550.848.000,- Ft. Hiány nem tervezhető, ezért a 1.211.500.000,- Ft különbözet a várható 
maradványból kerül kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik. 
A 2018. évi költségvetést 2.550.848.000,- Ft főösszeggel terjeszti a Képviselő-testület elé. 
Tehát ezen összeggel javasolja a rendelet megalkotását a képviselő-testület felé.  
A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Megkérdezi Szűcs Mariann főkönyvelőt, hogy a leírtakhoz kíván-e kiegészítést tenni? 
Szűcs Mariann főkönyvelő – úgy gondolja, hogy az anyag részletes, ahhoz szóbeli 
kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 
megjelenteket. Elmondja, hogy a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport több alkalommal 
tárgyalta a költségvetés tervezetét.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést hétfői ülésén megtárgyalta, a 
rendelet megalkotását javasolják a testület felé 2.550.848.000,- Ft főösszeggel.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a testület 
felé. Megköszöni a gazdálkodási iroda és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport munkáját. 
A számszerű adatokat nem kívánja megismételni.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolják a 
testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a tervezetet a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte 
január 25-ei ülésén. A rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  
A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetését 2.550.848.000,- Ft főösszeggel kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2018. évi költségvetésér l 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a előírja a középtávú terv készítését, amelynek határideje évente 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadása.  
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„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 
A középtávú terv elkészítésének célja a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása. Ennek 
érdekében felmérik, hogy a költségvetési évben és az azt követő három évben tervszinten 
lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek. 
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése nevesíti azokat a saját bevételeket, 
amelyeket be lehet számítani:  helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,  az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,  az osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel,  tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel,  bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint   a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

Ennek alapján állították össze Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervét az elérhető 
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 
ismeretében a költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan. 
Az önkormányzatnak 2014. február 28-i határnappal adóssága nincs, de az elérhető 
bevételeket jogszabályi kötelezettség alapján a határozati javaslatban bemutatják.  
A Képviselő-testület figyelemmel az önkormányzat jelen gazdasági helyzetére jelenleg nem 
szándékozik a Stabilitásról szóló törvény. 3. § (1) bekezdésesében felsorolt adósságot 
keletkeztető ügyletet alkalmazni, azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  
A polgármester megkérdezi Szűcs Mariann főkönyvelő, hogy kívánja-e az írásos anyagot 
szóban kiegészíteni? 
Szűcs Mariann főkönyvelő – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
8/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2018. évtől 2021. évre szóló középtávú tervét, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) 
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pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.  
 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2018. - 2021. évekre.  

  
Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. Tárgyév 
2018.  

2019. év 2020. év 2021. év 

Helyi adók 01 175.500 145.500 145.500 145.500 

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 02     

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 
bevétel 

04 125.932 125.000 125.000 125 000 

Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 

06     

Díjak, pótlékok, bírságok 07 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08     

Saját bevételek (01+…+08) 09 302.432 271.500 271.500 271.500 

Felvett hitel tőketartozása/év 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 13 0 0 0 0 

El z  év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhel  
fizetési kötelezettség (10+…+13) 14 0 0 0 0 

 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid :  azonnal   
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2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
Elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) 
pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 
a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az 
önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 
A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) értelmében:  
„A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a 
helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.” Az önkormányzati 
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok az előterjesztésben 
részletezve vannak.  
A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében, a 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás 
szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon 
belül. 
A polgármester elmondja, hogy 2017. évben a felülvizsgálat megtörtént és Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 8/2017.(I.26.) Dv. Kt. határozatával, a Dévaványai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2017.(I.25.) DRNÖ határozatával hagyta jóvá az 
Együttműködési megállapodást Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi 
feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási 
feladatok ellátására. 
A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs szükség. 
A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület alapvető módosítás nélkül, az előterjesztés szerinti formában hagyja jóvá 
jelenleg hatályos és érvényes megállapodást.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, az együttműködési megállapodás 
elfogadását javasolják a Képviselő-testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. január 14-én volt Dévaványán a települési roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása. A Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat átmenetileg működésképtelen volt. A tegnapi napon az alakuló ülésük 
megtartásra került.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 
Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek 
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biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 
ellátására kötött együttműködési megállapodást kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
9/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és 
a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, 
gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési megállapodást felülvizsgálta 
és változatlan formában jóváhagyja. 
 
Felel s: Czene Boglárka jegyz  
Határid : 2018. január 31. 
Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás 

 
(Az elfogadott Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan. 
Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése 
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
A Nkt. 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, 
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
A Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról. Jelen ülés keretében a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai 
beíratás időpontjának meghatározása szükséges. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 
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közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.  
A közlemény megjelenik a Dévaványai Hírlapban, a www.devevanya.hu honlapon, az óvoda 
és a település hirdetőtábláin. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 82. § (4) bekezdése értelmében a házirend egy 
példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak 
át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2018/2019. nevelési évre 
történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára az intézményvezető 
2018. április 17-18. napját jelölte meg – a javaslat az előterjesztéshez mellékelve van –, de 
telefonon történt egyeztetést követően az alábbi javaslatot tette: 

1. A 2018. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 
2018/2019. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2018. április 24-én (kedd)  800-1600 óráig valamint 
2018. április 25-én (szerda)  800-1600 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 
2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a 

határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 
3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 

A polgármester megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglalt 
időpontokkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy fogadják el az időpontokat. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az óvodai beíratások időpontjával a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan a 
határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
10/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dévaványai 
Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2018/2019. 
nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

A 2018. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 
2018/2019. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2018. április 24-én (kedd)  800-1600 óráig, valamint 
2018. április 25-én (szerda)  800-1600 óráig 

http://www.devevanya.hu/
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írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással 
kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a 
helyben szokásos módon. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyz  
Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határid :  értelem szerint 
 

 
 
4. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 
keretében döntést kell hozniuk az óvoda nyári zárva tartásáról.  
A polgármester elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) 
bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a 
házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 
behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 
tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 
A Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatójának javaslata alapján – amely az  
előterjesztéshez mellékelve van – az óvoda 2018/2019-es nevelési évet érintő nyári zárva 
tartására vonatkozó terve az előző évek gyakorlata alapján 2018. augusztus 6. – 2018. 
augusztus 17. napja között 10 munkanap. A szünetet követően az óvoda 2018. augusztus 21. 
(kedd) napjától várja a gyermekeket. 
A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 
az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 
Megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2018. augusztus 6. - 2018. 
augusztus 17. napja között határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
11/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében az óvoda nyári zárva 



15 
 

tartás időpontját 2018. augusztus 6. - 2018. augusztus 17. napja között határozza 
meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 
tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 
 
Felel s:  Bakó Bernadett DÁMK igazgató 
Határid :  2018. február 1ő. 

 
 
5. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szól. 
Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. § (5) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó 
hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek 
intézményi gondozásának megszervezéséről. 
A Dévaványai Általános Művelődési Központ vezetőjének javaslata – amely az 
előterjesztéshez mellékelve van –, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az előző éve 
gyakorlatának megfelelően 2018. június 01. - 2018. augusztus 3. napja, valamint 2018. 
augusztus 21. – 2018. augusztus 31. napja között terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 
1730-ig határozza meg a Képviselő-testület. Igazodva az óvoda nyári zárva tartásához, mely 
2018. augusztus 6. - 2018. augusztus 17. napja közötti időszak, így 2018. augusztus 21-től 
ismételten várja a gyermekeket a bölcsőde. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 43. § értelmében:  
„(1) A bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-én vagy ha az heti pihenőnapra vagy 
munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja 
minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében és a mini 
bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. 
(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló 
szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítani kell. 
(4) A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a 
nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti 
igény bejelentésének lehetőségéről.” 
A 2018. évben április 21. napja szombatra esik, ezért a bölcsőde nevelés-gondozás nélküli 
munkanapnak 2018. április 23. napját (hétfő) tűzte ki. 
A polgármester megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltak 
szerint egyetértenek a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével a határozati javaslatban foglaltak szerint, 
- amelyet felolvas a jelenlévők számára - 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: 
12/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjét 2018. június 1. - 2018. augusztus 3. napjáig, valamint 2018. 
augusztus 21. – 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 
1730-ig határozza meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 
tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 
 
Felel s:  Bakó Bernadett DÁMK igazgató 
Határid :  2018. február 1ő. 

 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztálya a Dévaványai Általános Művelődési Központ keretein belül működtetett bölcsődei 
szolgáltatás vonatkozásában hivatalból hatósági ellenőrzést indított. 
Jelen eljáráshoz kapcsolódóan a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint szakértő véleményében 
javaslatot tett a szakmai program megújítására, hogy az a megváltozott jogszabályi 
feltételeknek megfeleljen, azaz a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben szabályozottaknak. 
A fentiek következményeképpen az ellenőrző hatóság az ellenőrzési eljárásban feltárt 
hiányosságok megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására hívta fel a fenntartót, 
továbbá kötelezett a szakértői vélemény alapján formai és tartalmi szempontból kiegészített 
Szakmai Program hiánypótlására. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. 
§ (1) bekezdés d) pontja alapján A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó 
állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 
szakmai programját 
Az előterjesztéshez mellékelve a bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyás céljából. 
A polgármester megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  
A szakmai program elfogadását javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 
tevékenységre vonatkozó Szakmai programját jóváhagyja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
13/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde bölcsődei tevékenységre vonatkozó 
Szakmai programját jóváhagyja. 
  
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató 
Határid : értelem szerint 
Melléklet:  szakmai program 

 
 
 
7. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivataltól törvényességi észrevétel 
érkezett a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalhoz az önkormányzati képviselők és 
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) önkormányzati rendelettel 
szemben. A törvényességi észrevétel a bizottságok képviselő tagjainak valamint a nem 
képviselő tagjainak megállapított tiszteletdíj mértékében történt differenciálás jogsértő 
mivoltára hívta fel a figyelmet az alábbiak szerint: 
„A Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2014.(X.21.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: ÖR) törvényességi vizsgálata során kisebb súlyú törvénysértést 
észleltem. Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (3) bekezdése felhatalmazza a fővárosi- és 
megyei kormányhivatalt szakmai segítségnyújtás adására, a jogszerű működés céljából, a 
feljegyzett törvénysértéssel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem: 
Az Mötv. 40. § (4) bekezdése kimondja a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, 
költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
Az ÖR. 2. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha a képviselő valamely bizottságnak 
tagja, az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – havi 45.000,- Ft tiszteletdíj illeti 
meg. A hivatkozott Mötv. 40. § (4) bekezdés értelmében ezek alapján a bizottságok nem 
képviselő tagjának tiszteletdíja havi 45.000, - Ft-nak kellene lennie, ezzel szemben az ÖR. 2. § 
(5) bekezdése törvénysértő módon rendelkezik 20.000,- Ft-ról.” 
Ezzel összefüggésben a Mötv. kommentár az alábbiakat rögzíti: 

„Az AB egyébként alkotmányellenes megkülönböztetés okán megsemmisítette azt az - 
önkormányzati rendeleti előírást, amely a bizottság képviselő tagjának tiszteletdíját havi 
2010 Ft-ban, ezzel szemben a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíját havi 8375 Ft-
ban állapította meg. [Bővebben: 39/2001.(X.19.) AB határozat.]” 

A hivatkozott AB határozat - ami egyébként a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei 
közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásáról szóló 10/2000.(IX.28.) MÖK rendeletét 
érintette - értelmében: 
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„Az Ör. 3. § (2) és (3) bekezdése a tiszteletdíj tekintetében különbséget tesz a bizottság 
képviselő és nem képviselő tagjai között: a bizottsági munkáért a képviselő az alapdíj 25%-
át kapja, ezzel szemben a bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 40%-ára jogosult. Az 
Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez a megkülönböztetés alkotmányellenes. … 
Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén 
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül. Az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint az Alkotmány e 
rendelkezését a jogegyenlőség általános elvét megfogalmazó alkotmányi követelményként 
értelmezte. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit 
egyenlőként, egyenlő méltóságú személyként kell kezelnie, azaz az emberi méltóság jogán 
nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos 
mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának 
szempontjait meghatározni. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában ez utóbbi körben 
akkor ítélte alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha a jogalkotó 
önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget az azonos szabályozási kör alá vont 
jogalanyok között. 
Az Ör. hivatkozott rendelkezésében nem érvényesül a jogegyenlőség alkotmányos 
követelménye. Az önkormányzati képviselő-testület a bizottságait úgy választja meg, hogy 
az elnökkel együtt számolva a bizottság tagjainak többsége önkormányzati képviselő. Az 
Ötv. 24. § (2) bekezdés alapján a bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti 
területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet 
küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. A képviselő-testület által 
választott bizottságnak tehát vannak önkormányzati képviselő és nem képviselő tagjai. A 
bizottság munkájában, működésében azonban a bizottság tagjainak azonosak a jogaik, 
azonosak feladataik, kötelezettségeik. Következésképpen önkényes, a jogegyenlőség 
elvének megsértése miatt alkotmányellenes az olyan önkormányzati rendeleti szabályozás, 
amely a bizottsági munkáért az önkormányzati képviselőnek, illetőleg a nem képviselő 
bizottsági tagnak eltérő tiszteletdíjat állapít meg.” 

Mindezek alapján tiszteletdíj megállapítás tekintetében nem lehet különbséget tenni azon 
biztossági tagok között, akik képviselők, szemben azokkal, akik nem képviselő tagok.  
A továbbiakban a norma szövegéből kiemelésre került a természetbeni juttatás megállapítása 
is. 
Ennek megfelelően került elkészítésre a rendelet módosítása.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.   
Valánszki Róbert polgármester – 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 az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
27/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat  
Képvisel -testületének  

2/2018.(I.29.) önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzati képvisel k és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
27/201Ő.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
8. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 185/2017.(VI.21.) Dv. Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy 2017. december 31-i hatállyal kiválik a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból 
(székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) és a 186/2017.(VI.21.) Dv. Kt. 
határozatával úgy döntött, hogy 2018. január 1-jétől kezdődően Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) által Dévaványa település részére biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó szociális-, és gyermekjóléti feladatait Dévaványa Város 
Önkormányzata önállóan kívánja ellátni. 
A fenti döntések alapján 2018. január 1. napjától, mint engedélyes a Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény látja el a szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását, 
házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, ápolást, 
gondozást nyújtó intézményi ellátást. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés a) pont alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, rendeletet 
alkot. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  
A rendelet megalkotását javasolják a testült felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2017.(III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

3/2018.(I.29.) önkormányzati rendeletét 
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló Ő/2017.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 349/2017.(XII.14.) és a 
350/2017.(XII.14.) Dv. Kt. számú határozatával döntött a 2018. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról, valamint meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a körét is, akiktől 
árajánlatot kíván bekérni a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.  
Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Bencze Lajosné, Gyurkóné Bondár 
Anna, Menyhért és Társa Kft., Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft.) 2017. 
decemberében írásban megküldésre került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. január 15-e volt. Az érintett pályázók közül 2 
pályázó nyújtott be határidőn belül pályázati anyagot. 
A pályázat kiírása szerint benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok: 
- az államháztartási miniszter engedélye a költségvetési szervek belső ellenőrzési 

tevékenységének végzéséről szóló igazolás másolata, 
- a pályázó által kiválasztott ellenőrzési módszer megjelölése a 2018. évi belső ellenőrzési 

tervben foglalt feladatok ellátásra vonatkozó ellenőrzési napokra bontott árajánlattal, 
- legalább két referenciamunka megjelölése. 

A beérkezett pályázatok az alábbi táblázatban kerülnek összehasonlításra: 
 

PÁLYÁZAT 
TARTALMA 

PÁLYÁZÓK MEGJELÖLÉSE 

Gyurkóné Bondár Anna Menyhért és Társa Kft. 

Igazolás a belső ellenőri 
tevékenység végzéséről 

nem, de lekérhető a Kormány 
honlapján 

2017. évben ÁBPE I. belső 
ellenőrök részére megtartott 

továbbképzésről igazolás 
 

nem, de lekérhető a Kormány 
honlapján 

Referencia megjelölése igen igen 

Ellenőrzési módszer 
megjelölése igen igen 
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Árajánlat     Alap + Áfa 
(Forint) 315.000 + 85.050 420.000 + 113.400 

Vizsgálati napok száma 15 revizori nap 15 revizori nap 

1 revizori nap munkadíja 
(Forint) 21.000 +5.670 = 26.670 28.000 + 7.560 = 35.560 

 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja Gyurkóné Bondár Annát megbízni a 2018. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési feladat elvégzésével.  
Valánszki Róbert polgármester – 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 bizottsági javaslattal, mely szerint Gyurkóné Bondár Annát bízzák meg a 
feladat ellátásával  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
14/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 
Önkormányzata, Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, és a Dévaványai 
Általános Művelődési Központ esetében a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár Annát (5672 
Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22.) bízza meg. 
 
A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét – bruttó: 400.050,- Ft-ot – Dévaványa Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletének tartalék sora biztosítja. 
  
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval 
történő a belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 
megkötéséről, valamint az ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.  
 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Határid :  2018. december 31. 

 
 
10. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesület elnöke Erdei Attila elkészítette a VII. 
Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyről a szakmai beszámolót, amely az 
előterjesztéshez mellékelve van. 
A Dévaványai Általános Művelődési Központ által kifizetett számlák összege 1.167.619,- Ft, 
amelyről elkészített összesítő szintén az előterjesztés mellékletét képezi. 
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Elmondja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási- Közművelődés és 
Sport Bizottság részletesen tárgyalta az anyagot ülésükön, a szervezők is jelen voltak.  
Elmondja, hogy egy nagyon jól sikerült rendezvényről van szó, amelyben nagy szerepe van a 
Dévaványai Folkműhely Egyesület tagjainak, segítőinek. Elmondja, hogy egy városi 
rendezvényről van szó, így a művelődési ház dolgozóira is több feladat hárult. Magas 
színvonalú szakmai munkának köszönhető, hogy egy olyan rendezvényt sikerült 
lebonyolítani, amely úgyis mondható, hogy párját ritkítja a térségben. Az idei évben már a 
jelentkezők számából adódóan látszik, hogy egy hétvége nem lesz elegendő a rendezvény 
lebonyolításához. Bízik abban, hogy az idei évben is sikerül egy olyan nagyszabású 
rendezvényt megszervezni, mint az elmúlt évben.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a szakmai beszámoló elfogadását javasolja a testület felé. 
A bizottságelnöke tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Dévaványai Általános Művelődési 
Központ által kifizetett számlák összege 1.167.619,- Ft. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatás- Közművelődési és Sport 
Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Németi József Oktatás- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy bizottságuk a tegnapi tartott ülésén tárgyalta a szakmai beszámolót. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a VIII. Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny szervezése 
kapcsán a szervezők a Folkműhely Egyesület, valamint a DÁMK dolgozói egyeztessenek a 
munkamegosztásról, annak érdekében, hogy az eddigi színvonal még magasabb legyen. Bízik 
benne, hogy az együttműködés sikeres lesz.  
A bizottság a szakmai beszámoló elfogadását javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a VII. Kádár Ferenc Országos Népzene és 
Néptáncversenyről készített szakmai beszámolót fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
15/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VII. Kádár 
Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyről készített szakmai beszámolót 
elfogadja. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
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11. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a LEADER 
VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési akciók” című felhívásra. A 
pályázati kiírás célja a szabadidő hasznos eltöltését biztosító sport- és rekreációs terek, illetve 
a településképet javító köztéri látványosságok felújítása, kialakítása, a hely életminőség 
javítása a településkép javításával, rekreációt biztosító közösségi terek kialakításával, továbbá 
a partnerségek ösztönzése és a helyi érzékenység növelése, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok esélyegyenlőségének elősegítése.  
Jelen pályázat keretein belül az Árpád utca déli oldalán lévő 410-es helyrajzi számú közterület 
Köleshalmi utcától nyugatra húzódó szakaszát szeretnék megújítani. A kijelölt közterület 
felújítását az önkormányzatnak előbb-utóbb mindenképpen meg kell valósítania, hiszen ez a 
terület lesz majd az új városháza főbejárata előtti park. A városháza projektben a közterület 
rendezése nem szerepel, azonban jelen pályázat nyertessége esetén a park felújítása nem 
önerőből, hanem egy másik pályázati támogatásból valósulhatna meg.  
A felújítás magába foglalná az épület előtt futó járda és pihenőtér térkövezését, meglévő 
közkifolyó cseréjét, cserjék ültetését és virágágyások telepítését, valamint kerékpártárolók 
kialakítását. A területen utcabútorok és más közterületi elemek (pl. zászlótartó rudak, köztéri 
szobor) is helyt kapnának. A régi bejáró elbontását követően a terület újrafüvesítése és a beteg 
fák eltávolítása is megtörténne. 
A pályázat becsült összköltsége: bruttó 16.746.670,- Ft. 
Támogatási intenzitása: 85 % 
Maximálisan igényelhető támogatás: bruttó 10.000.000,- Ft 
Vállalt önerő: bruttó 6.746.670,- Ft. 
A pályázat beadási határideje: 2018. február 5., a kérelmek értékelése folyamatosan történik, 
amennyiben a kötelezettségvállalási keret kimerül, úgy a kiírást felfüggesztik. 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: legfeljebb 24 hónap. 
A polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
A bizottsági ülésen kérésként hangzott el, hogy a megvalósítandó multifunkcionális épületről 
kapjanak egy látványtervet, amelyet az ülés után elektronikus úton megkaptak a képviselők. 
Céljuk az, hogy olyan épület valósuljon meg, amely a tervezett funkcióját megfelelően be 
tudja tölteni.  
Valánszki Róbert polgármester – 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
16/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a LEADER VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési 
akciók” című felhívásra, a központi városi szabadidős és pihenőpark (hrsz. 410) 
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helyreállítására vonatkozóan.  A pályázat összköltsége bruttó 16.746.670,- Ft, 
melyből igényelt támogatás összege bruttó 10.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 
elszámolható 1.764.706,- Ft önerőt, továbbá a támogatási kérelemben megjelent 
2.362.529,- Ft önerőt, illetve a megvalósításhoz szükséges további 2.619.435,- Ft 
saját forrást, azaz összesen 6.746.670,- Ft önerőt a Képviselő-testület saját 
költségvetése fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. február 28. 

 
 
12. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy Czirják István 5510 Dévaványa, Bocskai utca 13. sz. alatti 
lakos vételi szándékkal fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát képező, 
Dévaványa belterület, Szederkertben lévő tárgyi helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok 
vonatkozásában. 
Az ingatlanok adatai: 
      2437 hrsz.: 
      Dévaványa belterület 
      művelési ága: kivett, beépítetlen terület  

2069 m2 nagyságú 
tulajdoni hányad: 1/1 Dévaványa Város Önkormányzat tulajdona 
2438/1 hrsz.: 
Dévaványa belterület 
művelési ága: kivett, beépítetlen terület 
2329 m2 nagyságú 
tulajdoni hányad: 1/1 Dévaványa Város Önkormányzat tulajdona 

Az ingatlanok nem rendelkeznek közmű bekötéssel, jelenleg a kérelmező, mint bérlő 
szántóként hasznosítja. Megvásárlás esetén ezen területeket a kérelmező a meglévő, 
szomszédos mezőgazdasági telephelye bővítésére vonja be. 
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 
alapján 
 „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon 
tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”  
A Rendelet 16. § (3) bekezdés szerint „ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi 
- ingatlanforgalmi szakértő, vagy értékbecslő által készített- forgalmi értékbecslés alapján 
kell meghatározni.”  
Jelenleg a rendeletnek megfelelő értékbecslés rendelkezésre áll.  
Értékbecslés szerinti érték: 
2437 hrsz.:     724.000,- Ft + ÁFA  (350,- Ft/m2 + ÁFA) 
2438/1 hrsz.: 815.000,- Ft + ÁFA  (350,- Ft/m2 + ÁFA) 
A Rendelet 14. § (5) bekezdése szerint „az értékesítés, vagy a használat, hasznosítási jog 
átengedésének a meghirdetésére a helyi újságban, illetve 10 millió forint forgalmi értéket 
elérő ingatlan esetében a megyei lapban való közzétételre kerül sor” 
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A tárgyi ingatlanok esetében a helyi hírlapban való megjelentetés elegendő. 
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 pályázati felhívással, valamint a részletes pályázati kiírással is.  
Valánszki Róbert polgármester – 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
17/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Dévaványa, belterület 2438/1 és 2437 helyrajzi számú kivett beépítetlen 
terület művelési ágú ingatlanokat pályázati úton történő eladásra meghirdeti, illetve egyetért a 
pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan 
elidegenítése 

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa 2438/1 és 2437 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület művelési 
ágú ingatlanok értékesítése. 

4. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
   műszaki irodája 3. épület 4. iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2018. február 28. 1000 óra -ig 
5. Az ajánlati kötöttség id tartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és 
az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

6. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában Lengyel László műszaki 
ügyintézőtől. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehet  díjmentesen Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal műszaki irodájában 2018. február 01-től ügyfélfogadási időben. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
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2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan 
elidegenítése 

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa 2438/1 és 2437 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület művelési 
ágú ingatlanok értékesítése. 

4. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
   műszaki irodája 3. épület 4. iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2018. február 28. 1000 óra -ig 
5. Az ajánlati kötöttség id tartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és 
az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

6. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában Lengyel László műszaki 
ügyintézőtől. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehet  díjmentesen Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal műszaki irodájában 2018. február 01-től ügyfélfogadási időben. 

 
9. Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai: 

 
10. Részletes eljárási rend: Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet Pályáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint 

11. Az ajánlatok elbírálásának menete, szempontrendszere: 
a) Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodája 2018. február 28. 1000 óra. 
b)  Az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését követő 
nap 1000 óra. 

c) Az ajánlatok bírálati szempontjai:  
A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes. 

d) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek:   
A pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) A pályázatok elbírálására jogosult megnevezés:   
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület. 

12. Alternatív ajánlattételre lehet ség: nincs 
13. Az ajánlattev k pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért 

adatok és tények:  
13.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a helyi adóhatóságnál semmilyen 
köztartozása nincs. 

14. Érvénytelen az ajánlat, ha: 
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága m2 Művelési ága Induló vételár 
2438/1 
2437 

2329 
2069 

kivett beépítetlen 
terület 

kivett beépítetlen 
terület 

815. 000,- Ft + ÁFA 
724. 000,- Ft + ÁFA 
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b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 
határidő után nyújtották be; 

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen 
eljárási rendben foglaltaknak; 

d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 
valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 
továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

15. Egyéb információk 
15.1.  Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 

kell beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 
vonatkozó határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "2438/1 és 2437 hrsz-ú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok értékesítése." Ajánlat adható az ingatlanokra 
külön-külön is, vagy együttesen. 

15.2.  Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
 A melléklet: Felolvasólap 
 B melléklet: Nyilatkozat helyi adó tartozásról 
15.3.  Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb 

összegű ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog 
szerződést kötni. 

15.4.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az 
ajánlatot benyújtó pályázó: 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. § 

b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 
b) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 

felettese, vagy beosztottja, 
c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 
d) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető 

állású alkalmazottja. 
15.5.  A 4. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat 

értékelésében és elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy 
elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

15.6.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul 
bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 15.4. és 15.5. bekezdésekben körülírt 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

15.7.  Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 
15.8.  A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb árat kínáló ajánlat a nyertes. 
15.9.  Nem magánszemély nyertes esetén a szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerinti átlátható szervezettel köthető meg. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályáztatási eljárás lebonyolításával. 
  
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester 
  Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  folyamatos 
 
 
13. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
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A polgármester elmondja, hogy Stranszki Lajosné Dévaványa Mezőtúri u. 2. sz. alatti lakos, 
egyéni vállalkozó 2018. január 12-én kelt levelében azzal a 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 engedélyezni szíveskedjen.  
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. 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a vállalkozó kérelmének helyt ad, az csak a Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásnak rendjéről 
szóló 22/2014(VIII.29.) számú rendeletének módosításával lehetséges. A Rendelet 5. §-a 
alapján a vendéglátó egységeknek egyébként is lehetőségük van arra, hogy évente 12 
alkalommal a nyitvatartási idejüket meghosszabbíthassák.  
A bizottságok ez ügy tekintetében nem jutottak egységes álláspontra. A mai ülést megelőzően 
született a testületi tagok által elfogadott indítvány, amely arra vonatkozik, hogy a rendeletet 
valóban indokolt módosítani. 
A polgármester javasolja, hogy bízzák meg a jegyzőt azzal, hogy a soron következő testületi 
ülésre készítse elő a rendeletmódosítást.   
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
18/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza 
Czene Boglárka jegyzőt, hogy a 2018. február 22-én tartandó munkaterv szerinti 
ülésre terjessze be az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendelettervezetet.  
 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Határid :  2018. február 22.  

 
 
14. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő és az önkormányzat által végzett szántóföldi növénytermesztéshez (a 2018-
as évben a napraforgó és az őszi búza tápanyag pótlásához) elengedhetetlen a szükséges 
műtrágya beszerzése.  
A helyi beszerzési eljárás során a műtrágyára adott ajánlatok meghaladták az előzetesen 
tervezett és a közbeszerzési szabályzatban a polgármester döntési körébe tartozó értékhatárt 
(1.000.000,- Ft), ezért a szabályzat értelmében az ajánlatkérő nevében eljáró szerv a 
Képviselő-testület. 
A közbeszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek mind a 
vetőmagra, mind a műtrágyára árajánlatkérést. A helyi beszerzési eljárásra 2018. január 18. 
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16 óráig az alábbiakban megjelölt vállalkozás nyújtotta be ajánlatát a következő tartalommal: 
IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 2943 Bábolna, IKR Park 890 hrsz. 

Műtrágya fajtája 
Szükséges 
mennyiség 

(t) 

Nettó 
egységár/t 

Bruttó 
egységár (t) Mindösszesen 

Komplex műtrágya NPK 
8:24:24 

24,6 116.000,- Ft 147.320,- Ft 3. 624.072,- Ft 

Nitrogén műtrágya  
27 %-os  

12 62.500,- Ft 79.375,- Ft 952.500,- Ft 

Nitrogén műtrágya  
34 %-os 

18 82.500,- Ft 104.775,- Ft 1. 885.950,- Ft 

Mindösszesen    6.462.522,- Ft 
 

A polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
19/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztéshez elengedhetetlen 
„Műtrágya beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Műtrágya beszerzés” című 
tárgyban indított beszerzési eljárásra az IKR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 
Bábolna, IKR Park, 890 hrsz) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Műtrágya beszerzés” című 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az IKR Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (2943 Bábolna, IKR Park, 890 hrsz.) ajánlattevőnek nettó 5.088.600,- Ft + Áfa 
(1.373.922,- Ft), azaz bruttó 6.462.522,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Műtrágya beszerzés” című 
tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
A képviselő-testület a műtrágya megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. január 31. 
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15. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
az előterjesztéshez mellékelten csatolt levéllel kereste meg a települések polgármestereit. 
A levélben foglaltak értelmében az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselők elé. 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy a legújabb 
hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében 
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt oszt 
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar 
településre, így Dévaványára is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok 
biztonsága. A dévaványai emberek büszkék arra, hogy ügyeikben önállóan tudnak és 
kívánnak intézkedni és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért kinyilvánítja, 
hogy nem kíván Dévaványán és környékén sem bevándorlás-szervező irodát, sem 
migránstábort.  
A Képviselő-testület egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a 
Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását.”  
A polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
20/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy a 
legújabb hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv 
végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar 
városokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse 
vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Dévaványára is 
rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. A 
dévaványai emberek büszkék arra, hogy ügyeikben önállóan tudnak és kívánnak 
intézkedni és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért kinyilvánítja, 
hogy nem kíván Dévaványán és környékén sem bevándorlás-szervező irodát, sem 
migránstábort.  
 
A Képviselő-testület egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok 
utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli 
betelepítési kvóta végrehajtását.  
 
Felel s: Valánszki Róbert polgármester  
Határid : azonnal 
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16. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága elfogadta és 
törzskönyvi bejegyzése megtörtént. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatokat is módosította, de a támogató szolgáltatás 
vonatkozásában az ellátási területet Gyomaendrődi és Szeghalmi járás közigazgatási területére 
engedélyezte.  
Az Alapító Okiratban jelenleg „Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási területe és a 
2018. január 1. napjától hatályos működési engedély szerinti települések közigazgatási 
területe” szerepel, melyet szükséges módosítani az engedélyben megadott területre. 
Az elmondottaknak megfelelően elkészült a módosító és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot, amely az előterjesztéshez mellékelve van. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta. 
Az alapító okiratot elfogadásra javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.   
Megadja a szót Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság az alapító okirat elfogadását javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az újonnan alapított Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, és 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 1., 2. mellékletben foglalt 
adattartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
21/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újonnan alapított Margaréta 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, és egységes szerkezetű Alapító 
Okiratát az előterjesztés 1. , 2. mellékletben foglalt adattartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar 
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében. 
 
Határid :  törzskönyvi nyilvántartásba történ  bejegyzés napja 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Melléklet: Alapító okirat 
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21/2018. (I.2ő.) Dv. Kt. számú határozat 
1. melléklete 

Okirat száma: DV/_______/2018.  

Módosító okirat 

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képvisel -testülete által 2017. november 30. napján kiadott DV/Ő618-
2/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – 21/2018.(I.2ő.) Dv. Kt. határozatra figyelemmel – a következ k szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat Ő. alcím Ő.ő pont Ő. sor helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4 
támogató szolgáltatás Gyomaendrődi és Szeghalmi járás közigazgatási 

területe 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Dévaványa, 2018. január 25. 

P.H. 

Valánszki Róbert 
polgármester 

 
 
 

21/2018. (I.25.) Dv. Kt. számú határozat 
2. melléklete 

Okirat száma: DV/___________/2018. 
 
 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Margaréta 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát a következ k szerint 
adom ki: 
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1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
1.1.2. rövidített neve: Margaréta Intézmény 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5510 Dévaványa, Eötvös u. 44. 
2 Idősek Klubja 5515 Ecsegfalva, Ady u. 5. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefügg  rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. január 1. 
  

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 

5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. §, 62.-
64. §, 65/C. §, 65/F. §, 67.-68. § és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 6.-7. §-ban meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggő tevékenység. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény, mely a szociális alapszolgáltatások közül: szociális étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgálatot, idősek nappali ellátását, támogató 
szolgáltatást, ápolást-, gondozást nyújtó intézményi ellátások közül idősek otthonát 
működtet. Megállapodás alapján ellátja Ecsegfalva település vonatkozásában: házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása.  
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
5 102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
6 102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
7 102031 idősek nappali ellátása 
8 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatások 
9 107051 szociális étkeztetés 
10 107052 házi segítségnyújtás 
11 101222 támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

 
 

 
alaptevékenység illetékesség, működési terület 

1 szociális étkeztetés Dévaványa település közigazgatási területe 

2 
házi segítségnyújtás Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

3 
család és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 
területe 

4 
támogató szolgáltatás Gyomaendrődi és Szeghalmi járás közigazgatási 

területe 

5 
idősek nappali ellátása Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

6 
ápolást-, gondozást nyújtó 
intézményi ellátások közül 
idősek otthona 

Magyarország közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, közalkalmazotti 
jogviszonyban, határozott időre (legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási– Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
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látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 
Polgármestere gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. január 25. napján kelt, 
_____________________________ napjától alkalmazandó DV/________/2018. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: ___________________________________ 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 

 
 
 
17. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 2017. december 22-napján 
„Vállalkozási szerződés Helyi termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-
2016-00016 kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti 
eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés 
szerinti közbeszerzési eljárást indított. A felhívást 2017. december 27-én módosítani volt 
szükséges. Az ajánlattételre felhívott vállalkozóknak 2018. január 10. 11.00 óráig volt 
lehetőségük ajánlataik benyújtására. A megadott határidőig 3 db ajánlatot nyújtottak be, az 
alábbi tartalommal: 
1. 
Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: Hunút Kft. 
Ajánlattev  székhelye: 5555 Hunya, Kodály utca 16. 
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Nettó ajánlati ár (Ft) 79.919.916.- 
Jótállási idő (egész hónapban kell megadni) 
(minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 

36 

Rendelkezésre állás ideje a jótállási idő alatt 
(egész órában kell megadni) (minimum 4 
óra, maximum 72 óra) 

48 

 
2. 
Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: Épcenter Kft. 
Ajánlattev  székhelye: 5553 Kondoros, Csabai u. 41. 

 
Nettó ajánlati ár (Ft) 81.875.537.- 
Jótállási idő (egész hónapban kell megadni) 
(minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 

36 

Rendelkezésre állás ideje a jótállási idő alatt 
(egész órában kell megadni) (minimum 4 
óra, maximum 72 óra) 

72 

 
3. 
Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: Németh Ablak Kft. 
Ajánlattev  székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 81/1 

 
Nettó ajánlati ár (Ft) 81.663.438.- 
Jótállási idő (egész hónapban kell megadni) 
(minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 

36 

Rendelkezésre állás ideje a jótállási idő alatt 
(egész órában kell megadni) (minimum 4 
óra, maximum 72 óra) 

56 

 
Az ajánlatok beérkezését követően két körös hiánypótlási felhívás került kiküldésre. Az első 
körös hiánypótlási felhívás dokumentumait 2018. január 11-én lehetett benyújtani, mely 
felhívásnak minden ajánlattevő eleget tett. Az ajánlati felhívásban ismertetett pontozási eljárás 
alapján a Bírálóbizottság az alábbi pontszámokat határozta meg: 
 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszem- 

pontok 
súlyszámai 

(adott 
esetben az 
alszempon-

tok 
súlyszámai 

is 

Hunút Kft. 
őőőő Hunya, Kodály 

utca 16. 

Épcenter Kft. 
5553 Kondoros, Csabai 

u. 41. 

Németh Ablak Kft. 
őő02 Gyomaendr d, F  

utca 81/1 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár (nettó 
forint) 

70 100 7000 97,61 6832,7 97,86 6850,2 
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Jótállás (hónap) 20 100 2000 100 2000 100 2000 

Rendelkezésre állás 
ideje a jótállási id  
alatt (egész órában 
kell megadni) 
(minimum Ő óra, 
maximum 72 óra) 

10 100 1000 66,67 666,7 85,71 857,1 

Összesen  10000 9499,4 9707,3 
Az elmondottak alapján a Bírálóbizottság egyhangúlag megállapította, hogy a legjobb ár-érték 
arány értékelési szempontja szerint a Hunút Kft. (5555 Hunya, Kodály utca 16.) ajánlata a 
legkedvezőbb ajánlat. 
A Bírálóbizottság döntése alapján - a folyamat gyorsítása érdekében - a második körös 
igazolások benyújtására már csak a legkedvezőbb árajánlatadó került felkérésre. Az 
igazolások benyújtására 2018. január 23-án 10.00 óráig volt lehetőség, melynek a felkért 
ajánlatadó megfelelően eleget tett. Ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre 
tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek 
megfelel. 
Döntési javaslat: 
1.)A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy a Hunút Kft. 
(5555 Hunya, Kodály utca 16.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek arra tekintettel, 
hogy ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
2.) A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy a szükséges 
fedezet értékének kiegészítéséről hozzon döntést, ennek alapján a közbeszerzési eljárást 
nyilvánítsa eredményessé oly módon, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetnek megfelel. Az eljárás a javaslat szerint eredményes arra tekintettel, hogy nem áll 
fenn egyéb eredménytelenségi ok sem. 
A polgármester ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy ez egy 
olyan pályázat, amelynek a benyújtásától jelentős időszak telt el. Most szembesülhetnek 
azzal, hogy az akkori áron számolt összeghez, plusz forrást kell biztosítani.  
Kérdése, hogy mekkora összeget kell még pluszban biztosítani? 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy 65.137.000,- Ft-ot nyertek, ezen összeg 
volt a projekt összköltsége. A kivitelezésre van 55 millió forint (az említett 65 millió 
forintból). Az ajánlat 80 millió forint, tehát a különbség pontosan 24.801.806,- Ft. 
Elmondja, hogy az elsőkörös TOP-os pályázatoknál volt lehetőség tartalékot tervezni, ami 
ebben az esetben 3.256.895,- Ft-ot jelent. Tehát az ajánlat és a kivitelezésre lévő összeg, 
valamint a tartalék különbözetét kell a megvalósításhoz hozzátenni önerőként, amely 
21.544.911,- Ft. Az elmondottak a piac megvalósítására vonatkoztak.  
A polgármester elmondja, hogy a bölcsőde megvalósításához 262.423.000,- Ft-ot nyertek, 
ebből 199 millió forint az építésre vonatkozott. A tervezőtől a hétfői napon kapták meg a 
kiviteli terveket. A tervezői költségvetést a 199 millió forintról 245 millió forintra tervezte. 
Elmondja, hogy ez esetben is tudtak tartalékot tervezni. Az önerő, amelyet biztosítani 
szükséges az összegszerűen 12.800.090,- Ft. Tehát a tervezői költségvetést ismertette, a 
kivitelezői költségvetés az más összegű lehet. Elmondja, hogy a tervező több olyan dolgot is 
tervezett a költségvetésbe, amely nem szerepelt az elképzelésükben.  
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A többi beruházásról nem tud tájékoztatást adni. Elmondja, hogy az üzemcsarnok terveinek 
készítése folyamatban van. Energetikai, városháza, kerékpárút beruházásról még nem tudja 
tájékoztatni a jelenlévőket.   
Szól arról, hogy a korábbi pályázatokhoz önerőt kellett biztosítani. Elmondja, hogy a 
pályázatok benyújtásakor 2015. évi árakkal számoltak. A kiírásban a támogatottság 100 %-os 
mértékű volt. Ha az elbírálás nem húzódik el, akkor a 100 %-os támogatottság is valós lett 
volna.  
Örülni kell annak, hogy sikeresen tudtak pályázni és sok célt meg tudnak valósítani a jövőben.   
Ennyiben tudott tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  
A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Vállalkozási szerződés 
Helyi termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú 
pályázati forrás felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról, a határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  
Valánszki Róbert polgármester  igen 
Mile Lajos  alpolgármester igen 
Kiss Károly  alpolgármester igen 
Nyuzó Marietta képviselő igen 
Földi Imre képviselő igen 
Kanó József képviselő igen 
Németi József  képviselő igen 
Tomasovszky Sándor képviselő igen 
Molnár Tünde         képviselő     igen 
 
A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
22/2018.(I.25.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazással egyhangúlag, 
9 igen szavazattal – úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés Helyi termelői piac épületének 
létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú pályázati forrás felhasználásával” 
tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás 
során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés Helyi 

termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú 
pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattevőknek az 
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási 
szerződés Helyi termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
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indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként a Hunút Kft. 
(5555 Hunya, Kodály utca 16.) nettó 79.919.916,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Vállalkozási 
szerződés Helyi termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

 
A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú pályázat megvalósításához 
szükséges kiegészítő forrást, mint önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő vállalkozási 
szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. február 28.  
 
 
 
17. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Lipták József őrnagy a Magyar Honvédségtől élt megkereséssel. A 
megkeresésében leírta, hogy a világháború befejezésének centenáriumi, valamint a Magyar 
Honvédség megalakulásának és az 1848. évi forradalmi események 170. évfordulójának 
méltó megünneplésére készülnek, az ahhoz történő bekapcsolódásra hívta fel a figyelmet. 
Békés megyében 19 településen szeretnének megemlékezést tartani. A megemlékezéshez a 
programot biztosítják, amihez meglévő forgatókönyvük van, amelyhez további 
programelemeket tud a település csatlakoztatni. Szeretnének városi rendezvényhez 
kapcsolódni, de az egyéni ünnepség megtartásától sem zárkóznak el.  
A rendezvénysorozatnak egyelőre nincs kitűzött kezdőnapja, ugyanakkor a befejező dátuma 
ismert, amely 2018. november 16. Ezen a napon Békéscsabán központi ünnepség keretében 
kívánják zárni a centenáriumi megemlékezéseket.  
A polgármester megadja a szót Németi Józsefnek, hogy ismertesse az Oktatási- 
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság az ülésen megtárgyalta az anyagot.  
Elmondja, hogy az ülésen 2 bizottsági tag támogatta azt, hogy csatlakozzanak a 
rendezvénysorozathoz, 2 bizottsági tag pedig tartózkodott. 
Elmondja, hogy az ülésen több érv hangzott el az ünnepség megrendezése mellett.  
A bizottság elnöke szeretné, ha a program megvalósulna a településen. Az ünnepség 
megrendezésének időpontjára javaslat a Mindenszentek napjához közel eső időszak volt.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a téma kapcsán.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester számára.  
Kiss Károly alpolgármester – személy szerint támogatja a rendezvénysorozathoz történő 
csatlakozást. Javasolja, hogy a városnapi rendezvényekkel kapcsolják össze a megemlékezést.   
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Ennyiben kívánta ismertetni javaslatát.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károly alpolgármesternek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a programsorozatban vegyenek részt, a városnapi programok 
részeként építsék be kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
23/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási 
Érdekvédelmi Irodájának megkeresésére - úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Békés 
megyében tervezett „101-es újratöltve” megnevezésű programhoz.  
 
A program fő célja az első világháború befejezésének centenáriumi, valamint a 
Magyar Honvédség megalakulásának és az 1848. évi forradalmi események 170. 
évfordulójának méltó megünneplése. 
 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a program a „XVIII. Dévaványai 
Városnapok” részeként kerüljön lebonyolításra, amelynek időpontja: 2018.  
július 13-15.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási 
Érdekvédelmi Irodáját a döntésről tájékoztassa.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid :  értelem szerint  

 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a 2017. december 14-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen jelen volt Torma Gyöngyi a Tér és Terület Kft. ügyvezetője, aki a 
Településképi arculati kézikönyvet bemutatta a jelenlévők számára.  
Elmondta az ülésen, hogy a kézikönyvnek az a szerepe, hogy első sorban képekkel és viszonylag 
rövid szöveges ismertetővel az átlagember számára mutassa be Dévaványa épített és természeti 
környezetét, építészeti-, természeti örökségét. 
A Képviselő-testület a 346/2017.(XII.14.) Dv. Kt. határozatával a Településképi arculati 
kézikönyvet megismerte, annak tartalmával egyetértett.  
Elmondja, hogy a kézikönyvet véleményeztetni volt szükséges. A véleményeztetési időszak alatt 
észrevétel nem érkezett, így a kézikönyv elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Településképi arculati kézikönyvet 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: 
24/2018.(I.25.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 346/2017.(XII.14.) Dv. Kt. 
határozatával a Településképi arculati kézikönyvet megismerte, annak tartalmával 
egyetértett. 
A Képviselő-testület a Településképi arculati kézikönyvet a megismert formában 
elfogadja, mivel a véleményeztetési időszak alatt észrevétel nem érkezett.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid :  értelem szerint  

 
 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e 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/803-1/2018. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-16. 
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 1610 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyző 

 
 
 


