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DV/364-6/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2018. március 29-én 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képvisel  
Földi Imre   képvisel  

   Kanó József   képvisel  
Németi József   képvisel  
Tomasovszky Sándor  képvisel  
Molnár Tünde   képvisel   

 
Távolmaradt:   Kiss Károly    alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyz   
    
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezel  
 
Meghívottak: Túri János tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok, Kovács Krisztián tűzoltó 
alezredes, dr. Smiri Sándor a Gyomaendr di Járási Hivatal hivatalvezet -helyettese, Szarka 
Andrea aljegyz , Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet , Tóth Julianna a 
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Czeglédi Tünde a 
Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora, Varga Istvánné az Oktatási- 
Közművel dési és Sport Bizottság tagja, Kürti Ignácné a Vox Humana Kórus Egyesület 
elnöke, Balog Lászlóné a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Dékányné 
Szalai Katalin a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részér l.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képvisel it, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képerny je el tt lév  dévaványai érdekl d  lakosokat.  
A polgármester külön köszönti Túri János tűzoltó alezredest, Kovács Krisztián tűzoltó 
alezredest, dr. Smiri Sándort a Gyomaendr di Járási Hivatal hivatalvezet -helyettesét. 
 
A polgármester elmondja, hogy Kiss Károly alpolgármester a mai ülésen nem jelent meg, aki 
távolmaradásának okát jelezte.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képvisel -testület létszáma: 8 f . 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

 
1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 

 El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének beszámolója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. 
évben végzett munkájáról.  
El adó:  Túri János tűzoltóparancsnok 
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3. Beszámoló a Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2017. évi működésér l. 

El adó:  Czeglédi Tünde Strandfürd  szakmai koordinátora 
 

4. Döntéshozatal a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet  

 
5. Dévaványa belterület 2Ő37 és 2Ő38/1 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésér l 

döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
6. Murányi Károly által bérelt külterületi szántók haszonbérleti díjának csökkentésére 

vonatkozó kérelemr l döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  

 
7. Döntés az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében 

ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra 
érkezett ajánlatokról.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  

 
8. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezet  munkadíjának megállapítása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Döntéshozatal a Szociális Földprogram keretében állattenyésztés megvalósításáról, 
meghirdetésér l. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  
 

10. Napelemes beruházásra kijelölt terület értékesítésér l döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

11. „Épít anyag beszerzése – Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

12. „Járási Startmunka Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 
2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

13. „Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

14. „Járási Startmunka Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez 
szükséges zúzottk  beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési 
eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
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15. „Helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz 
szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra 
érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

16. „Települési járdaépítési program - 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

17. Döntéshozatal az „Ajánlattétel városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes 
műszaki tervek elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  

 
18. Egyéni véd eszközök juttatásról szóló szabályzat elfogadása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 
19. Bejelentések 

 
Zárt ülés: 
 

1. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismer  cím adományozásáról döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
2. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekr l 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 képvisel k nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
Határozat: 
72/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2018. március 29-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 
 El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
2. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének beszámolója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. 
évben végzett munkájáról.  
El adó:  Túri János tűzoltóparancsnok 

 
3. Beszámoló a Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2017. évi működésér l. 

El adó:  Czeglédi Tünde Strandfürd  szakmai koordinátora 
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4. Döntéshozatal a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 

El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet  
 

5. Dévaványa belterület 2Ő37 és 2Ő38/1 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésér l 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
6. Murányi Károly által bérelt külterületi szántók haszonbérleti díjának csökkentésére 

vonatkozó kérelemr l döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

7. Döntés az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében 
ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra 
érkezett ajánlatokról.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  

 
8. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezet  munkadíjának megállapítása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Döntéshozatal a Szociális Földprogram keretében állattenyésztés megvalósításáról, 
meghirdetésér l. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  
 

10. Napelemes beruházásra kijelölt terület értékesítésér l döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

11. „Épít anyag beszerzése – Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

12. „Járási Startmunka Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 
2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

13. „Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

14. „Járási Startmunka Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez 
szükséges zúzottk  beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési 
eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

15. „Helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz 
szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljárásra 
érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
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16. „Települési járdaépítési program - 2018” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet  
 

17. Döntéshozatal az „Ajánlattétel városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes 
műszaki tervek elkészítésére” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet  

 
18. Egyéni véd eszközök juttatásról szóló szabályzat elfogadása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 
19. Bejelentések 

 
Zárt ülés: 
 
1. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismer  cím adományozásáról döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 
2. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekr l döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

 
Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 
tenni. 
Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2018.02.23-án Békéscsabán Agrárfórumon vett részt, ahol Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter el adását hallgatták meg. El adásában kitért a 2020. utáni 
közös agrárpolitikai rendszerre is, amelyben lesznek változások. A keddi napon 
Dévaványán megtartott fórumon Kiss Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felel s 
államtitkár is meger sítette. Az idei év májusában fogják elfogadni azt a 
mez gazdasági közös agrárpolitikát meghatározó alapdokumentumot, amely az 
unióval egyetértésben lesz.  

- 2018.03.01-én sajtótájékoztatót tartottak a piac beruházásának elindításával 
kapcsolatban, Dankó Béla országgyűlési képvisel  úrral. 

-  2018.03.05-én a Gyomaközszolg Kft. közgyűlése volt, ahol jóváhagyták azt az 
együttműködési megállapodás megkötését, amely a Gyomaközszolg Kft. és a DAREH 
között született, mivel az el z  szerz dés december 31-ig volt érvényes. A 
Gyomaközszolg Kft. továbbra is alvállalkozóként segíti a DAREH munkáját.  

- 2018.03.05-én a gyermekorvosokkal egyeztetett a gyermekorvosi rendel  felújításával 
kapcsolatban. Az úgynevezett Havancsák féle házban lesz a gyermekorvosi rendelés a 
felújítás ideje alatt. Ez ügy tekintetében egyeztetés történt a Népegészségügyi 
Hivatallal is. Bízik benne, hogy probléma nem fog adódni. 

- 2018.03.05-én dr. Takács Árpád kormánymegbízottal a Gyomaendr d-Dévaványa 
között történ  útfelújítással kapcsolatos egyeztetésen vett részt. 
A következ  héten a felmérés megtörtént, azóta a gépek felvonultak, elkezd dött a 
Ő231. számú útszakasz felújítása.  

- 2018.03.13-án Feke László műszaki irodavezet  Gyulán járt, a szennyvíztelep 
felújításával kapcsolatosan egyeztetett. A felújítással kapcsolatos tanulmányok 
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elkészültek, amelyek a mai napon papíralapon is megérkeztek. Ezen tanulmányokra 
szükség van ahhoz, hogy a szennyvíztelepen korszerűsítéseket hajtsanak végre. A 
pályázat szerint korszerűsítésr l van szó, de valójában egy új szennyvíztelep fog 
épülni. Az anyag elkerült az Országos Vízügyi Igazgatósághoz, ha ott jóváhagyják, 
akkor továbbadják a Belügyminisztériumba, majd a Nemzetközi Fejlesztési 
Minisztériumba. Bízik benne, hogy visszakerülnek az agglomerációs rendeletbe, és 
megvalósulhat a szennyvíztisztító-telep.  

- 2018.03.13-án rendkívüli képvisel -testületi ülés megtartására került sor, ahol: 
o A Képvisel -testület úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

„Nemzeti Szabadid s – Egészség Sportpark Program” elnevezésű pályázati 
felhívásra benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt „D” típusú sportpark 
megvalósítását az őő10 Dévaványa, Sport utca 908. hrsz. alatt lév  Seres István 
Sporttelepen történ  megvalósítását elfogadja és támogatja. 

o A Képvisel -testület úgy döntött, hogy a „Fogászati eszközök beszerzése” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként a Dental Craft Kft. (4034 Debrecen, 
Jámbor Lajos u. 7.) bruttó 1.őő0.001,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

o A Képvisel -testület elfogadta a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

o A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) 
önkormányzati rendeletet módosították.  

- 2018.03.14-én Gyomaendr dön járt, ahol a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos 
konzorciumi megállapodást írták alá.  

- 2018.03.14-én megtartották a március 1ő-ei megemlékezést.  
- 2018.03.18-án (vasárnap) rendkívüli testületi ülés volt az áramszünet miatt. 

Védekezéssel kapcsolatos döntéseket hoztak meg. Itt köszöni meg a 
katasztrófavédelem munkatársainak az elhárításban nyújtott segítségüket. Megköszöni 
a lakosságnak a higgadt hozzáállását, türelmét, amit a 2Ő órás áramszünet alatt 
tanúsítottak. Igyekeztek kollegáival minden lehet séget megteremtve az 
intézményekben, els sorban a bentlakásos intézményekben aggregátorok segítségével 
biztosítani a fűtést, valamint az áramot. Gondoskodniuk kellett a bentlakásos 
intézményekben az ellátásról is, tehát a napközi konyhát is aggregátorral kellett ellátni.   

- 2018.03.21-én az utak-hidak felújításával kapcsolatban volt egy sajtótájékoztató itt 
Dévaványán, ahol az országgyűlési képvisel , a kormánymegbízott, a Magyar Közút 
fejlesztési igazgatója, valamint a szomszédos települések polgármesterei voltak jelen. 
A TOP-os pályázat keretében felújításra kerül  útszakaszon kívül még 2 km-es 
szakasz lesz felújítva az idei évben a Magyar Közút kivitelezésében. Az id járás 
függvényében még a jöv  hét folyamán a Magyar Közút hozzákezd a Dévaványa-
Körösladány között lév  Ő20ő. számú út legrosszabb szakaszának kijavításához. Az 
elmondottakat sikerült elérni a Magyar Közút központi igazgatóságánál. Reméli, hogy 
nem csak felületi megoldást jelent a javítás, hanem legalább 10 évre biztosított lesz. 

- 2018.03.21-én Vészt n a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi ülésén 
vett részt, amely a felügyel  bizottság ülésével volt kib vítve. A Leaderes 
pályázatokkal kapcsolatban tartottak egyeztetést. Elmondja, hogy az önkormányzatok 
számára kiírt kisléptékű településfejlesztési pályázatra 27 pályázatot várnak, amelyre 
eddig Ő pályázat érkezett be. A civil szervezetek számára 17 pályázatot várnak, 
amelyre 7 pályázat érkezett be. Véleménye szerint egy megnyújtott beadási 
határid vel számolhatnak. Megjegyzi, hogy Dévaványa a pályázatokat benyújtotta.  

- A polgármester tájékoztatást ad a szociális tűzifához kapcsolódóan. Tudott, hogy a 
Kormány 12.000,- Ft gázszámla támogatást nyújtott, amelyek jóváírásra is kerültek. 
Nem esett még szó arról, akik villanyárammal oldják meg a fűtést. A kib vítés 
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folyamatban van. A szénnel, fával tüzel k számára, - azon településeken, ahol ő.000 
f  alatti a lélekszám - szociális tűzifát biztosítanak 12.000,- Ft értékben. Dévaványa 
településen ez nem valósulhat meg, mivel a lakosság száma meghaladja az ő.000 f t.  

- A polgármester tájékoztatja a jelenlév ket, hogy - az országgyűlési képvisel  
választások miatt - április 6, 7, 8-án a kormányablak 7-19 óra között nyitva tart. 
Ezeken a napokon személyi igazolvány megújítására lesz lehet ség.  

- A mai napon Békéscsabán a Nemzeti  Agrárgazdasági Kamarának volt az ülése, ahol a 
TAB vezet ségi tagjait választották meg, amely 8 f b l áll. 
Dévaványán a TAB vezet ség tagjai közé kerültek: Balogh Zsigmond, Fehér Mihály, 
Kecse Tibor, Lengyel Tibor, Pappné Földesi Dóra, Stranszki Norbert, Ungi Ferenc. A 
TAB elnöke pedig Földi Imre lett. Megbízatásuk ő évre szól.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlév ket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekr l.  
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 eseményekr l kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekr l a 
következ  határozattal: 
 

Határozat: 
73/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 17/2018.(I.25.), 
33/2018.(II.22.), 36/2018.(II.22.), 37/2018.(II.22.), 39/2018.(II.22.), 40/2018.(II.22.), 
43/2018.(II.22.), 46/2018.(II.22.), 47/2018.(II.22.), 48/2018.(II.22.), 49/2018.(II.22.), 
50/2018.(II.22.), 51/2018.(II.22.), 52/2018.(II.22.), 53/2018.(II.22.), 54/2018.(II.22.) 
Dv. Kt. határozatok és a 62/2018.(II.22.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozat 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekr l.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyz könyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az els  napirendi pont keretében a 
Várospolitikai Fórumra kerül sor.   
A polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat 2017. évi munkájáról, a 2017. évi 
költségvetés teljesítésér l és a 2018. évi költségvetésr l, valamint ismerteti a jelenlév kkel a 
2018. évben tervezett fejlesztéseket. 
Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató: 
Az elmúlt 2017-es évben a munkaterv 10 soros és 1 ünnepi ülést tartalmazott, rendkívüli 
testületi ülés megtartása 1Ő alkalommal vált szükségessé, amelyb l 2 ülést közösen tartottak 
Ecsegfalva Önkormányzat Képvisel -testületével.  
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Az elmúlt évben nyílt ülésen 29Ő határozatot, zárt ülésen 71 határozatot hozott a testület és 22 
rendelet alkotott meg.  
Az éves munkatervben el re meghatározott napirendek a jogszabályi kötelezettségb l adódó 
feladatokkal voltak kapcsolatosak, mint pl. a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása, az 
elmúlt évi zárszámadás elfogadása, maradvány felhasználása, intézményekkel kapcsolatos 
döntéshozatal. 
Az egyes intézményi feladatellátás keretében végzett szakmai munkaterületeken folyó 
munkával áttekintést adó beszámolókat tárgyalták meg. 
Megtárgyalták a közös önkormányzati hivatal működésér l szóló beszámolót.  
Az intézmények programjainak, munkaterveinek, szabályzatainak, bels  ellen rzési-, 
közbeszerzési tervének elfogadása is volt napirenden.  
Volt tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységr l, a szociális helyzetr l, a foglalkoztatás 
mikéntjér l, az esélyegyenl ség-, a környezetvédelem állapotáról szóló tájékoztatókról, a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumában folyó oktatási munkáról, a napközi konyha működtetésér l.  
Megtárgyalták a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 
tájékoztatóját az oktatási, szakmai tevékenységr l és az intézményi működésr l, a DÁMK 
Óvoda és Bölcs de intézményegységének beszámolóját az óvodai, bölcs dei nevelés feladat 
ellátásról, a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művel dési Ház intézményegységének 
beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységér l, valamint a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolóját a szakmai munka 
eredményességér l, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeir l. 
Foglalkoztak a közszolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenységét érint  problémákkal, ilyen 
volt pl. hulladékgazdálkodás.  
Kiemelten foglalkozott a testület az elmúlt évben is a közrend-, közbiztonság helyzetével.  
Megtárgyalták a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységér l szóló 
beszámolót. 
Tárgyalták a Békés-Medical Kft. beszámolóját az orvosi ügyeleti ellátásról. 
Foglalkoztak azon civil szervezetek munkájával, melyek tevékenységét az önkormányzat 
segíti, amelyekkel együttműködik, a közművel dés, a sport, a szociális, az egészségügy, vagy 
éppen a rendvédelmi ellátás területeken.  
A testületi munka nyilvánossága folyamatosan biztosított.  
A munkaterv szerinti ülések id pontját, napirendjét a helyi újság el re közli. Ezen ülések nyílt 
részét a városi kábeltelevízió végig egyenes adásban közvetíti. 
A testületi ülést követ en a helyi újságban összefoglaló tájékoztató jelenik meg. Egyes 
fontosabbnak ítélt döntéssel kapcsolatban külön figyelemfelhívó cikk, hirdetmény is 
megjelenik. Az ülés nyilvános részének jegyz könyvei, az el terjesztések elektronikusan a 
folyamatosan karbantartott önkormányzati honlapon érhet k el.  
Visszatekintve a 2017-es esztend re összességében elmondható, hogy az összes kötelez  
törvényben el írt feladatoknak eleget tudott tenni az önkormányzat. 
A 2017. évi költségvetés teljesítésér l szóló tájékoztató: 
A 2017. évi költségvetés eredeti el irányzata bevétellel, kiadással egyez en 1.366.ő98.000,- 
Ft volt úgy, hogy az eredeti el irányzatba 276.06ő.000,- Ft beforgatásra került a 
maradványból. 
A költségvetés év közben eddig négyszer volt módosítva. A módosítást indokolták a 
Képvisel -testület döntései, központi támogatások, pályázaton nyert támogatások, valamint 
el irányzaton belüli átcsoportosítások, átvezetések. 
A 2017. évi költségvetés módosított el irányzata 3.20Ő.128.000,- Ft lett, amely az eredeti 
el irányzathoz viszonyítva 13Ő %-os növekedés. 
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A legnagyobb növekedést az el z  évi maradvány, az értékpapír műveletek, a 
közfoglalkoztatás, valamint a pályázati támogatások jelentették. 
A költségvetés várható teljesített adatai: 
bevételek: 3.204.127.000,- Ft, 
kiadások: 1.625.531.000,- Ft, 
maradvány: 1.578.596.000,- Ft. 
A maradvány az elmúlt évhez képest 970.800.000,- Ft-tal több, amelynek a legnagyobb része 
a pályázati pénzb l megvalósuló beruházásokra kiutalt támogatás. A 2017. évr l képz dött 
maradvány többnyire kötelezettséggel terhelt, ami fejlesztéshez kapcsolódik, szabadon 
felhasználható forrás nincs. 
Az Önkormányzat ingatlan vagyonának szerkezete 2017. december 31-én a következ : 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 

száma (db) 
Részaránya 

(%) 

A vagyon 
bruttó 

értékben 
(eFt) 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem 
értékesíthet , nem terhelhet , a kötelez  
feladatok ellátását biztosító vagyon) 

554 35 3 096 371 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(meghatározott feltételekkel értékesíthet , 
illetve megterhelhet  vagyon) 

80 58 4 720 753 

Egyéb (az üzleti (forgalomképes) vagyon, 
amely szabadon értékesíthet  és 
megterhelhet ) 

251 7 575 314 

Összesen 885 100 8 392 438 
 
Fejlesztések alakulása 
Beruházásra, felújításra az elmúlt évben bruttó 113.008.000,- Ft-ot költöttek. Kiemelve a 
legnagyobb fejlesztéseket nettó értékben az alábbiak valósultak meg: 
- 156-os emlékmű „Büszkeségpont”          4.166 eFt 
- Bölcs de építésének kiadása           7.693 eFt 
- Kegyeleti hűt gép vásárlása a köztemet be         1.000 eFt 
- ASP Központhoz való csatlakozás          2.480 eFt 
- Közfoglalkoztatás keretében eszköz beszerzés (pl. szivattyú, tűzoltó töml  

 cirokmag lehúzó, vet gép, kendercsépl  gép, aprítógép, láncfűrész 
 pótkocsi, fűnyíró, betonvágó, kultivátor, borona, vasaló berendezés 
 hímz gép)          31.785 eFt 

- Alföldvíz rekonstrukciós felújítás          3.014 eFt 
- Strandfürd  tet  felújítás           3.213 eFt 
- Gyermekorvosi rendel  felújítása          4.723 eFt 
- Bethlen, Jéggyár, Hajós utak felújítása       13.850 eFt 
- Helyi termel i piac újraélesztése          2.582 eFt 
- Tűzjelz  kiépítése            2.152 eFt 
- DÁMK-nál történt beruházás (pl. scanner, kever pult, számítógép,  

 monitor, újságszerkeszt  program, bölcs débe eszközök beszerzése, 
 bútorok, Családbarát pályázaton vásárolt eszközök, lamináló gép)     5.588 eFt 

 
Adóer képesség alakulása a következ : 
201ő. év 21.619,- Ft-f  
2016. év 17.543,- Ft/f  
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2017. év 16.277,- Ft/f  
2018. év 14.585,- Ft/f  
Röviden szól arról, hogy 2013. január 1-jével a járási hivatalok megalakulásával jelent s 
feladat kikerült az önkormányzat hatásköréb l. Ezzel az önkormányzatok pénzügyi rálátása is 
csökkent, változott a finanszírozási rendszer. Az addigi normatív rendszert felváltotta a 
feladatalapú finanszírozás. 
Az adóer képesség a helyi iparűzési adóval függ össze. Szól a befizetésekr l, valamint a 
túlfizetésb l adódó visszafizetésr l is.   
Iparűzési adóalanyok számának alakulása 
(vállalkozások, egyéni vállalkozók, stermel k) 
 

Megnevezés 2016.12.31. (db) 2017.12.31. (db) 
Ideiglenes iparűzési adó fizet  3 1 
Normál adózó 636 650 
KATA fizetése alá tartozó 35 63 
Összesen 674 714 
 
A 2018. évi költségvetésr l tájékoztatás: 
 
A 2018. évi költségvetést a Képvisel -testület a 2018. január 2ő-én tartott ülésén fogadta el 
1.339.348.000,- Ft költségvetési bevétellel, 2.550.848.000,- Ft költségvetési kiadással, és 
1.211.500.000,- Ft költségvetési egyenleggel. A költségvetési egyenleg bels  finanszírozással 
a maradványból kerül finanszírozásra. Ezen összegb l tudják megvalósítani a fejlesztési 
elképzeléseiket.  
A polgármester úgy gondolja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése stabil.  
 
A 2018. évben tervezett fejlesztések ismertetése: 
A polgármester elmondja, hogy a beruházásoknál els sorban arra összpontosítanak, 
amelyekhez pályázati forrást nyertek, amelyek a következ k: 
- Volt Téglagyári területen alapinfrastruktúra kiépítése és üzemcsarnok építése.  
- Piaccsarnok építés, amely már megkezd dött. 
- Bölcs defejlesztés. 
- Kerékpárút fejlesztés. 
- Városi és közösségi ház kialakítása, többfunkciós közösségi rendezvénytér 

létrehozása.  
Ezen fejlesztési elképzelés megvalósítására a TOP-2.1.1-16 kódszámú „Barnamezős 
területek rehabilitációja” című pályázat felhívás keretében van lehet ség. A pályázat 
célja egy központi multifunkcionális épület építése, melynek eredményeként egy 
modern épületkomplexum jön létre, ahol a műszaki megoldásoknál teret nyer a 
megújuló energiaforrások alkalmazása és az innovatív technológiák. Az épületben 
közösségi céllal közszféra funkció, nonprofit szolgáltatóház és kulturális funkció is 
helyet kap, valamint gazdaságélénkítési céllal vállalkozásnak helyet biztosító 
fejlesztés is megvalósul.  

- Id sek Otthona épületenergetikai fejlesztése. 
- Külterületi utak felújítására ő1 millió forintot nyertek 90 %-os intenzitással, amelyb l 

a szennyvíztelepi és a kéthalmi út fog megújulni.  
A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlév k számára. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester a napirend tárgyalását lezárja.  
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2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása.  
Az elmúlt évek során és az idei évben is a parancsnok úr részletes, mindenre kiterjed  
tájékoztatást nyújtott a képvisel -testület számára.  
A polgármester megadja a szót Túri János tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok részére, ha az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 
Túri János tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 
Az írásos anyagot néhány gondolattal kívánja kiegészíteni.  
Elmondja, hogy a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jogszabályokban el írt 
kötelezettségeinek eleget téve, a társadalmi elvárásoknak megfelelve látta el a tűzoltás, 
műszaki-mentés, polgári védelem, iparbiztonság és védelmi-igazgatás területén jelentkez  
feladatait. Munkatársaik a feladat ellátására alkalmas eszközökkel, rendezett és karbantartott 
környezetben, képzett és elhivatott módon hajtották végre feladataikat. 
A tűzoltó parancsnok elmondja, hogy a Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési 
tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, bels  szabályzóknak megfelel en történik. 
A káreseteik száma az elmúlt években többnyire stagnáló tendenciát mutat. Az utóbbi 
években megemelkedett az automatikus tűzjelz kt l érkezett téves jelzések száma, melyet 
hatósági eszközökkel próbálnak csökkenteni. 36 esetben vonultak segítségnyújtásra, összesen 
230 esetben indultak el káresemény felszámolására. 
Elmondja, hogy Dévaványa településen 2017-ben 8 műszaki mentés, és 11 tűzeset 
felszámolásában vettek részt. 7 téves jelzés volt, amely a tűzjelz  berendezések téves 
jelzéséb l adódott.  
Polgári védelmi feladatok közé tartozik, hogy a HVB elnököt rendszeresen tájékoztassák a 
rendkívüli eseményekr l. A lakosságvédelmi adattárat folyamatosan aktualizálják. A 
települések osztályba sorolása megtörtént.  
A Vidra Ment csoport Békés megyében harmadikként alakult meg, azóta is rendkívül aktívan 
működik. A ment csoport kutatási komponensének számos tagja dévaványai köt désű, de 
található több dévaványai lakos a műszaki és egészségügyi egységekben is.  
Említést tesz a közösségi szolgálat koordinálásáról, a Flórián napi ünnepség megrendezésér l, 
a nyugdíjas találkozóról. Elmondja, hogy számtalan bemutatók vettek részt iskolákban, 
óvodákban.   
Elmondja, hogy az idei évben a szeghalmi tűzoltóság 130 éves lesz, amely alkalomból 3 
napos „nyitott szertár” nevű rendezvényt terveznek.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlév k számára. 
A felmerül  kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Túri János tűzoltóparancsnoknak az 
elmondottakat.  
Az írásos anyagban olvasható, hogy a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
illetékességi területén a lakossági riasztó eszközök az önkormányzat közreműködésével, a 
közbiztonsági referensek bevonásával folyamatosan ellen rizve vannak. 
Dévaványa településen Ő db lakossági riasztó és tájékoztató eszköz található, melyb l 1 db 
üzemképes. 
Kérdése, hogy ezen eszközök működ képességének biztosítása az önkormányzat feladata? 
Túri János tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok – igen ez önkormányzati feladat. 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kovács Krisztián tűzoltó alezredes részére. 
Kovács Krisztián tűzoltó alezredes – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, valamint a 
dévaványai lakosokat.  
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Köszönetét fejezi ki. Az elmúlt napokban az áramszünet kapcsán, a rendkívüli helyzetben a 
város szerencsés volt, hiszen a polgármester úr, Lengyel László, Feke László vezetésével 
nagyon gyorsan, szakszerűen, lehet ségeikhez mérten mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a közintézmények ellátása biztosított legyen. Még egyszer köszönetét fejezi ki azon 
személyeknek is, akiket név szerint nem említett.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kovács Krisztián alezredesnek az 
elmondottakat. A polgármester szintén köszönetét fejezi ki tűzoltóparancsnokság 
dolgozóinak. A kirendeltség segítsége nélkül nem tudtak volna ilyen hatékonyan dolgozni.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – megköszöni a részletes 
beszámolót.  
Elmondja, hogy a bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 
Eredményes munkát kíván a következ  évben is. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 
Megköszöni a tűzoltóságnak a színvonalas munkáját, amelyet a térségben végeznek és azt, 
hogy nap, mint nap helytállnak. Elmondja, hogy a jöv  évben lehet séget biztosítanak arra, 
hogy tevékenységükr l tájékoztatást adjanak. 
Megkérdezi a jelenlév kt l, hogy ki kíván hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  

 
Határozat: 
74/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
beszámolóját a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett 
munkájáról jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
A Képvisel -testület megköszöni a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
vezet jének és dolgozóinak a végzett munkát.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid :  - 

 
(A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2017. évi működésér l szóló beszámoló 
megtárgyalása. 
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A szakmai koordinátor az írásos anyagban részletesen bemutatja a strandfürd ben, a 
gyógyászatban és az ifjúsági táborban folyó tevékenységet. Az anyagban pozitívumok, 
negatívumok egyaránt szerepelnek.  
Látható az anyagban, hogy a szálláshely szolgáltatás jól működik.  
2016. május 1. és augusztus 31. között  669 f  vendég 1.7Ő0 vendégéjszakát töltött el az 
ifjúsági táborban. A nyári szezonon kívül még áprilisban, szeptemberben és októberben is 
szálltak meg vendégek a táborban, így összesen 767 f  vendég, 1.917 vendégéjszakát töltött el 
szálláson. 
2017-ben szintén a nyári szezonban 870 f , 2.072 vendégéjszakát töltött el, valamint szezonon 
kívül szintén áprilisban, szeptemberben és októberben is voltak szállóvendégeik, így összesen 
891 f , 2.122 vendégéjszakát töltött el a táborban. 
Ebb l az összesítésb l kiderül, hogy folyamatosan n  a szállóvendégek száma, és a szálláson 
eltöltött vendégéjszakák száma is.  
Bízik abban, hogy a jöv ben is ilyen kihasználtság lesz.  
A kés bbiekben el lehet gondolkodni azon, hogy a faházakat fűthet vé tegyék.  
Elmondja, hogy a strandfürd  közel - 28 millió forintot termelt. 
A gyógyászat és az ifjúsági tábor esetében beszélhetnek pozitívumról. A strand bevételét 
mindig nagyban befolyásolja az id járás.  
A polgármester elmondja, hogy a 2016-os évben a Strandfürd  látogatóinak száma 15.605 f  
volt, 2017-ben pedig 17.31ő f  látogatót számoltak. Ez a növekedés a nyári nagy kánikulának 
is köszönhet . 
Említést tesz a bevételekr l, a karbantartási kiadásokról. 
Elmondja, hogy az elmúlt két évben a belép jegyek árai, valamint a szolgáltatás díjai nem 
emelkedtek, amin most változtatni szükséges. 
A polgármester megadja a szót Czeglédi Tünde a Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 
szakmai koordinátora részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye 
meg.  
Czeglédi Tünde a Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 
köszönti a Képvisel -testületi ülésen megjelenteket.  
Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerül  kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta a beszámolót. 
A bizottság tagjai megállapították, hogy az írásos anyag részletes, mindenre kiterjed . Az 
ülésen felmerült kérdésekre a szakmai koordinátor megnyugtató válaszokat adott.  
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
A szolgáltatási díjak minimális emelésével a bizottság is egyetért. 
Szól arról, hogy a környékbeli településeken lév  strandfürd kben sokkal magasabb a 
szolgáltatási díj, mint Dévaványán.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Elmondja, hogy ezen napirend nem tartozott a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 
az Oktatási- Közművel dési és Sport Bizottság hatáskörébe, de k is foglalkoztak ezen 
témával.  
A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási- 
Közművel dési és Sport Bizottság javaslatát. 
Németi József az Oktatási- Közművel dési és Sport Bizottság elnöke, képvisel  – a bizottság 
tegnapi napon tartott ülésén tárgyalta ezen témát. Az ülésen a szakmai koordinátor is jelen 
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volt, aki a kérdéseikre megadta a választ. Az el terjesztésben szerepel a jelenlegi díj, valamint 
2 féle javaslat készült az emelésre vonatkozóan. A bizottság az 1-es számmal megjelölt 
díjakkal ért egyet, azt javasolja elfogadásra a testület felé.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatát.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság az el terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
A szolgáltatási díjak tekintetében bizottságuk szintén az 1-es számmal megjelölt díjakat 
javasolja elfogadásra.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Elmondja, hogy a szolgáltatási díjak az emelést követ en is alacsonyabbak lesznek, mint a 
környez  településen alkalmazott díjak.  
Megjegyzi, hogy az ország harmadik legolcsóbb termálfürd je a dévaványai. 
Szól a fürd ben igénybe vehet  szolgáltatásokról.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki elfogadja a Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működésér l szóló beszámolót 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
75/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Strandfürd , Gyógyászat és 
Ifjúsági Tábor 2017. évi működésér l szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képvisel -testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid : - 
 

(A Strandfürd , Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működésér l szóló beszámoló a jegyz könyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki elfogadja a Strandfürd  és Gyógyászatnál a szolgáltatási díjakat 2018. május 1-t l az 
alábbiak szerint:  
 

STRANDFÜRD  ÁRLISTA HELYI LAKOSOKNAK 
 

Feln tt belép  (egész nap) 850,- Ft 
Feln tt úszójegy (6-8 óráig, 17 
órától) 

750,- Ft 
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Feln tt bérlet egy hetes (7 alkalom) 4.250,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Feln tt bérlet egy hónap 13.600,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Feln tt bérlet szezon 34.850,- Ft  
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Feln tt úszó bérlet egy hónap 12.000,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy 
hónap 

9.120,- Ft 
(16 alkalmat fizet a 

vendég) 
Gyermek belép  (0-6 év) ingyenes 
Diák- nyugdíjas belép  (egész nap) 650,- Ft 
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig, 
17 órától) 

570,- Ft 

Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 
alkalom) 

3.250,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Diák- nyugdíjas bérlet egy hónap 10.400,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas bérlet szezon 26.650,- Ft 
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Családi belép  (öt f ) 3.000,- Ft 
Családi bérlet (öt f ) egy hetes (7 
alkalom) 

15.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Családi bérlet (öt f ) egy hónap 48.000,- Ft 

(16 alkalmat fizet) a 
vendég) 

Családi bérlet (öt f ) szezon 123.000,- Ft 
(41 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Csoportos: (1ő f t l csak diák vagy 
nyugdíjas) 

550,- Ft 

Kádfürd  550,- Ft 
Közterület használati díj 1.500,- Ft/m²/nap 
Látogató jegy 350,- Ft 
Kerékpárkölcsönzés 250,- Ft/óra 
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STRANDFÜRD  ÁRLISTA VIDÉKI VENDÉGEKNEK 
 

Feln tt belép  (egész nap) 1.100,- Ft 
Feln tt úszójegy (6-8 óráig, 17 
órától) 

900,- Ft 

Feln tt bérlet egy hetes (7 alkalom) 5.500,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Feln tt bérlet egy hónap 17.600,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Feln tt bérlet szezon 45.100,- Ft 
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Feln tt úszó bérlet egy hónap 14.400,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy 
hónap 

11.520,- Ft 
(16 alkalmat fizet a 

vendég) 
Gyermek belép  (0-6 év) ingyenes 
Diák- nyugdíjas belép  (egész nap) 800 Ft 
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig, 
17 órától) 

720 Ft 

Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 
alkalom) 

4.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Diák- nyugdíjas bérlet egy hónap 12.800,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas bérlet szezon 32.800,- Ft 
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Családi belép  (öt f ) 3.800,- Ft 
Családi bérlet (öt f ) egy hetes (7 
alkalom) 

19.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Családi bérlet (öt f ) egy hónap 60.800,- Ft 

(16 alkalmat fizet) a 
vendég) 

Családi bérlet (öt f ) szezon 155.800,- Ft 
(41 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Csoportos: (1ő f t l csak diák vagy 
nyugdíjas) 

695,- Ft 

Kádfürd  550,- Ft 
Közterület használati díj 1.500,- Ft/m²/nap 
Látogató jegy 350,- Ft 
Kerékpárkölcsönzés 250,- Ft/óra 
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WELLNESS ÁRLISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
76/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Strandfürd  és 
Gyógyászatnál a szolgáltatási díjakat 2018. május 1-t l az alábbiak szerint fogadja 
el: 

 
 

STRANDFÜRD  ÁRLISTA HELYI LAKOSOKNAK 
 

Feln tt belép  (egész nap) 850,- Ft 
Feln tt úszójegy (6-8 óráig, 17 
órától) 

750,- Ft 

Feln tt bérlet egy hetes (7 alkalom) 4.250,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Feln tt bérlet egy hónap 13.600,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Feln tt bérlet szezon 34.850,- Ft  
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Feln tt úszó bérlet egy hónap 12.000,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy 
hónap 

9.120,- Ft 
(16 alkalmat fizet a 

vendég) 
Gyermek belép  (0-6 év) ingyenes 
Diák- nyugdíjas belép  (egész nap) 650,- Ft 
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig, 
17 órától) 

570,- Ft 

Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 
alkalom) 

3.250,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 

Szauna 550,- Ft 

Pezsg fürd  450,- Ft 
Masszázs (30 perc) 1.500,- Ft 
Masszázs (60 perc) 2.500,- Ft 
Szolárium (1 zseton 3 perc) 180,- Ft 

Szolárium krém 200,- Ft 
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Diák- nyugdíjas bérlet egy hónap 10.400,- Ft 
(16 alkalmat fizet a 

vendég) 
Diák- nyugdíjas bérlet szezon 26.650,- Ft 

(41 alkalmat fizet a 
vendég) 

Családi belép  (öt f ) 3.000,- Ft 
Családi bérlet (öt f ) egy hetes (7 
alkalom) 

15.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Családi bérlet (öt f ) egy hónap 48.000,- Ft 

(16 alkalmat fizet) a 
vendég) 

Családi bérlet (öt f ) szezon 123.000,- Ft 
(41 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Csoportos: (1ő f t l csak diák vagy 
nyugdíjas) 

550,- Ft 

Kádfürd  550,- Ft 
Közterület használati díj 1.500,- Ft/m²/nap 
Látogató jegy 350,- Ft 
Kerékpárkölcsönzés 250,- Ft/óra 

 
 

STRANDFÜRD  ÁRLISTA VIDÉKI VENDÉGEKNEK 
 

Feln tt belép  (egész nap) 1.100,- Ft 
Feln tt úszójegy (6-8 óráig, 17 
órától) 

900,- Ft 

Feln tt bérlet egy hetes (7 alkalom) 5.500,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Feln tt bérlet egy hónap 17.600,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Feln tt bérlet szezon 45.100,- Ft 
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Feln tt úszó bérlet egy hónap 14.400,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy 
hónap 

11.520,- Ft 
(16 alkalmat fizet a 

vendég) 
Gyermek belép  (0-6 év) ingyenes 
Diák- nyugdíjas belép  (egész nap) 800 Ft 
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig, 
17 órától) 
 

720 Ft 
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Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 
alkalom) 

4.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Diák- nyugdíjas bérlet egy hónap 12.800,- Ft 

(16 alkalmat fizet a 
vendég) 

Diák- nyugdíjas bérlet szezon 32.800,- Ft 
(41 alkalmat fizet a 

vendég) 
Családi belép  (öt f ) 3.800,- Ft 
Családi bérlet (öt f ) egy hetes (7 
alkalom) 

19.000,- Ft 
(5 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Családi bérlet (öt f ) egy hónap 60.800,- Ft 

(16 alkalmat fizet) a 
vendég) 

Családi bérlet (öt f ) szezon 155.800,- Ft 
(41 alkalmat fizet) a 

vendég) 
Csoportos: (15 f t l csak diák vagy 
nyugdíjas) 

695,- Ft 

Kádfürd  550,- Ft 
Közterület használati díj 1.500,- Ft/m²/nap 
Látogató jegy 350,- Ft 
Kerékpárkölcsönzés 250,- Ft/óra 

 
WELLNESS ÁRLISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
Czeglédi Tünde a Strandfürd  és Gyógyászat  
szakmai koordinátora  

Határid :  értelem szerint  
 
 
4. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésér l szóló 1/2018.(I.26.) 
önkormányzati rendeletében a civil szervezetek támogatására 13.000.000,- Ft el irányzatot 
biztosított a Képvisel -testület.  

Szauna 550,- Ft 
Pezsg fürd  450,- Ft 
Masszázs (30 perc) 1.500,- Ft 

Masszázs (60 perc) 2.500,- Ft 
Szolárium (1 zseton 3 perc) 180,- Ft 

Szolárium krém 200,- Ft 
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Az el terjesztésben 26 db támogatási kérelem szerepel. A kérelmekr l összesít  táblázat 
készült, mely röviden összefoglalva bemutatja a támogatási igények összegét és célját. A 
táblázatban az is látható, hogy a civil szervezetek milyen összegű támogatásban részesültek 
2017-ben.  
A tavalyi év folyamán, a civil szervezeteket illet en összesen 12.166.400,- Ft-ról született 
támogató döntés, az idei évben eddig benyújtott kérelmek összege 14.556.926,- Ft, valamint a 
Dévaványai szi Napfény Nyugdíjas Egyesület az idei évben is kérte a Nyugdíjas ház 
közüzemi számláinak finanszírozását, mely 2017-ben 263.143,- Ft kiadást jelentett. 
Elmondja, hogy az elmúlt évben a 1Ő,ő millió forinton felül még támogattak civil 
szervezeteket, valamint azokat a kezdeményezéseket, amellyel egy-egy kiváló sportolót 
részesített támogatásban. Ezen jellegű támogatásokra még 1,8 millió forintot fordítottak a 
tavalyi évben.   
A 2017. évben nyújtott támogatással minden támogatott szervezet maradéktalanul elszámolt. 
Három szervezet nem használta fel a teljes támogatási keretet, a fel nem használt összegek 
visszautalásra kerültek. A támogatási kérelmek nem képezik az el terjesztés mellékletét, 
mivel nagy mennyiségű anyagról van szó, ezért a kérelmeket a gazdálkodási irodában lehet 
megtekinteni. 
Minden támogatási kérelem mellé csatolták a kérelmez k a közpénzekb l nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelel  
nyilatkozatot.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság az el terjesztést részletesen megtárgyalta. A civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatban több alkalommal történt egyeztetés. Elmondja, hogy 13.000.000,- Ft van az 
önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosítva.  
A bizottság 26 támogatási kérelem támogatására tesz javaslatot. Vannak olyan kérelmek, 
amelyekben a megjelölt célokat pályázati forrásból meg lehet valósítani, vagy pedig a 
Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány kereteit kihasználva.  
A bizottság javaslata, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 
50.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
77/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete (székhelye: ő600 Békéscsaba, Luther utca 13/A., 
képviseli: Nagy Zsuzsanna elnök) részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 
szerz désben meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
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A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 7.500.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Sportegyesület részére 
7.500.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
78/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Sportegyesület (székhelye: őő10 Dévaványa, Sport út 7., képviseli: Váradi Károly elnök) 
részére 7.500.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott kiadások 
fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
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A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Polgár rség részére 500.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Polgár rség részére 500.000,- 
Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
79/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Polgár rség (székhelye: őő10 Dévaványa, H sök tere 1., képviseli: Némethné Szarka Mária 
elnök) részére 500.000,- Ft támogatást nyújt 2016. évi a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére 
230.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete részére 230.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
80/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete (székhelye: ő600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27., képviseli: Kovács 
Ágnes elnök) részére 230.000,- Ft támogatást nyújt a a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Tartósbetegségben Él k Dévaványai Egyesülete részére 
200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Tartósbetegségben Él k Dévaványai 
Egyesülete részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
81/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Tartósbetegségben 
Él k Dévaványai Egyesülete (székhelye: őő10 Dévaványa, Kossuth utca 11., képviseli: 
Kozma Bálintné elnök) részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete részére 300.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Vox Humana Kórus 
Egyesülete részére 300.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
 
 



25 
 

Határozat: 
82/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai Vox 
Humana Kórus Egyesülete (székhelye: őő10 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Kürti 
Ignácné elnök) részére 300.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Hagyomány rz  N k Egyesülete részére 550.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Hagyomány rz  N k Egyesülete részére 
550.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
83/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Hagyomány rz  N k 
Egyesülete (székhelye: őő10 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Varga Istvánné elnök) 
részére 550.000,- Ft támogatást nyújt  a támogatási szerz désben meghatározott kiadások 
fedezetére.  
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A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a VIDRA Önkéntes Járási Ment csoport Egyesület részére 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a VIDRA Önkéntes Járási Ment csoport 
Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
84/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a VIDRA Önkéntes 
Járási Ment csoport Egyesület (székhelye: őő00 Gyomaendr d, Vízmű sor 2/1., képviseli: 
Ambruzs-Szabó József elnök) részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 
szerz désben meghatározott kiadások fedezetére.  
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
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A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére 
200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Kulturális és 
Művészetoktatási Alapítvány részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
85/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, Gyöngy utca 6., 
képviseli: Papp Endréné elnök) részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 
szerz désben meghatározott kiadások fedezetére.  
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 150.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 
150.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
86/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Folkműhely Egyesület (székhelye: őő10 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Erdei Attila 
elnök) részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott 
kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai szi Napfény Nyugdíjas Egyesülete részére 
200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai szi Napfény Nyugdíjas 
Egyesülete részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
87/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai szi 
Napfény Nyugdíjas Egyesülete (székhelye: őő10 Dévaványa, Kisfaludy utca 13., képviseli: 
Vasas Imre elnök) részére a 2017-es évben, mint természetbeni juttatást, kifizeti a Nyugdíjas 
ház közüzemi számláit, amit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében betervezett. 
Továbbá 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott kiadások 
fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére 340.000,- 
Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány részére 340.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
88/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, H sök tere 1., képviseli: 
Tóth Julianna elnök) részére 340.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 450.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
részére 450.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
89/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Nagycsaládosok 
Dévaványai Egyesülete (székhelye: őő10 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Balog 
Lászlóné elnök) részére 450.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
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A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 450.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Molnár Tünde képvisel nek az elmondottakat.  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 450.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
90/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre (székhelye: őő10 Dévaványa, Széchenyi út 8., képviseli: Tóbiás 
Gáborné elnök) részére 450.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
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támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány részére ezen 
forrásból ne nyújtsanak támogatást, mivel a megjelölt célok a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di Járásban” című EFOP-1-5.3-16-2017-00042 
kódszámú nyertes pályázat keretein belül megvalósíthatóak.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Református Elemi Iskolai 
Alapítvány részére ezen forrásból ne nyújtsanak támogatást, mivel a megjelölt célok a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di Járásban” című 
EFOP-1-5.3-16-2017-000Ő2 kódszámú nyertes pályázat keretein belül megvalósíthatóak kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
91/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Református Elemi Iskolai Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, Vörösmarty u. 2., 
képviseli: Pappné Szenczi Magdolna elnök)  részére anyagi támogatást a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di Járásban” című EFOP-1-5.3-
16-2017-000Ő2 kódszámú nyertes pályázat keretein belül biztosít.  
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmez t a testület döntésér l 
tájékoztassa. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete részére 
50.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 
Regionális Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
92/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Dél-alföldi Regionális Egyesülete (székhelye: ő700 Gyula, Kulcs utca 7., képviseli: Márton 
Gábor elnök) részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott 
kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány részére 175.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány 
részére 175.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
93/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Túrér Partja 
Középiskolai Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, Mez túri út 2., képviseli: Pocsai 
Istvánné elnök) részére 175.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számla ellenében 
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 
támogatott összeg támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Horgász Egyesület részére 200.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Horgász Egyesület részére 
200.000,- Ft részére támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
94/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai Horgász 
Egyesület (őő10 Dévaványa, Kossuth Lajos utca 11., képviseli: Moldván János alelnök) 
részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott kiadások 
fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyomány rz  Egyesület részére 
220.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyomány rz  Egyesület részére 
220.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
95/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Hagyomány rz  Egyesület (székhelye: őő10 Dévaványa, Deák Ferenc u. 25., 
képviseli: Saly Erika elnök) részére 220.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
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A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány részére 60.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány 
részére 60.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
96/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Sárréti Digitális 
Gyűjtemény Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, Deák F. u. 2ő., képviseli: Hajdú 
József elnök) részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott 
kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
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támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 30.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 
30.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
97/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Mosolyt Minden 
Arcra Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, Kossuth Lajos u. 11., képviseli: Gusztafik 
Gábor elnök) részére 30.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott 
kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
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adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jöv jéért 
Alapítvány részére ezen forrásból ne nyújtsanak támogatást, mivel a megjelölt célok a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di Járásban” című 
EFOP-1-5.3-16-2017-000Ő2 kódszámú nyertes pályázat keretein belül megvalósíthatóak.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Ványai Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jöv jéért Alapítvány részére ezen forrásból ne nyújtsanak támogatást, mivel a 
megjelölt célok a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di 
Járásban” című EFOP-1-5.3-16-2017-000Ő2 kódszámú nyertes pályázat keretein belül 
megvalósíthatóak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
98/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Ványai Ambrus 
Általános Iskola Diákjainak Jöv jéért Alapítvány (székhelye: őő10 Dévaványa, 
Vörösmarty út 6., képviseli: Pócsikné Tarsoly Gabriella elnök) részére anyagi támogatást a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendr di Járásban” című 
EFOP-1-5.3-16-2017-000Ő2 kódszámú nyertes pályázat keretein belül biztosít.  
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmez t a testület döntésér l 
tájékoztassa. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 
 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Békés Megye Postagalambsport Egyesületeinek Tagszövetsége 
részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Békés Megye Postagalambsport 
Egyesületeinek Tagszövetsége részére 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
99/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Békés Megye 
Postagalambsport Egyesületeinek Tagszövetsége (székhelye: ő700 Gyula, Jász Lukács utca 
4., képviseli: Cséfán Tivadar elnök) részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási 
szerz désben meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete részére 
130.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezete részére 130.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
100/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezete (székhelye: ő600 Békéscsaba, Bajza utca 1ő., képviseli: Tóth 
Zoltánné megyei igazgató) részére 130.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos  

 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete részére 70.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete 
részére 70.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 

 
Határozat: 
101/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Magyar Méhészek 
Akácvirág Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Hajós út 12., képviseli: Hajdu Ignác 
elnök) részére 70.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott 
kiadások fedezetére.  
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A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos  
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 
A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadid  Egyesület részére 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai All Stars Kulturális és 
Szabadid  Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
102/2018.(III.29.)  Dv. Kt. hat.  
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai All Stars 
Kulturális és Szabadid  Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11., képviseli: 
Horváth Antal László elnök) részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben 
meghatározott kiadások fedezetére.  
 
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
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támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos  
 
 
5. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képvisel -testület 2018. január 2ő-ei ülésén döntött az önkormányzat 
tulajdonát képez , Dévaványa belterület, Szederkertben lév  2437 és a 2Ő38/1 helyrajzi 
számú önkormányzati ingatlanok pályázati úton történ  elidegenítése 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 

A Dévaványai Hírlapban megjelent pályázati felhívásra egyetlen ajánlattev  adott be érvényes 
pályázatot, a CSA-VÁN AGROLOG Kft., őő10 Dévaványa, Bocskai u. 13., adószám: 
23749067-2-0Ő, a felhívásban megjelent értékbecsült áron, felfele kerekített összeggel: 
2437 hrsz.:      725.000,- Ft  (350,- Ft/m2) 
2438/1 hrsz.:   820.000,- Ft  (350,- Ft/m2) 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja, hogy a CSA-VÁN AGROLOG Kft. részére értékesítsék a Dévaványa 
2Ő37 hrsz. alatt lév , belterületi 2069 m2 alapterületű, természetben Dévaványa, Bocskai u. 
végén található ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban megadott 3ő0,- Ft/m2 áron 
(725.000,- Ft), valamint a Dévaványa 2Ő38 hrsz. alatt lév , belterületi 2329 m2 alapterületű, 
természetben Dévaványa, Bocskai u. végén található ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban 
megadott 350,- Ft/m2 áron (820.000,- Ft). 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlév k számára – 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
103/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az érvényes, 
egyedüli ajánlattev  CSA-VÁN AGROLOG Kft., őő10 Dévaványa, Bocskai u. 13., 
adószám: 237Ő9067-2-0Ő ajánlatát fogadja el, és részére értékesíti a Dévaványa 2437 
hrsz. alatt lév , belterületi 2.069 m2 alapterületű, természetben Dévaványa, Bocskai u. 
végén található ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban megadott 350,- Ft/m2 áron 
(725.000,-). 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az érvényes, 
egyedüli ajánlattev  CSA-VÁN AGROLOG Kft., őő10 Dévaványa, Bocskai u. 13., 
adószám: 237Ő9067-2-0Ő ajánlatát fogadja el, és részére értékesíti a Dévaványa 2438 
hrsz. alatt lév , belterületi 2329 m2 alapterületű, természetben Dévaványa, Bocskai u. 
végén található ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban megadott 350,- Ft/m2 áron 
(820.000,- Ft). 
 
A képvisel -testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerz dések aláírásával. 
 
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester    
Határid : folyamatos 

 
 
6. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Murányi Károly őő10 Dévaványa Sirály u. 1ő sz. alatti földhaszonbérl  2018. 
március 20-án a hivatalhoz küldött levelében tájékoztatja a Képvisel  testületet, hogy az 
önkormányzattól bérelt 01082/Ő (3Ő.8 ha), a 01082/ő (3Ő.8 ha), a 01082/9 (30.ő ha) és a 
01082/10 (26 ha) helyrajzi számú, szántó művelési ágú területein (a területek természetben 
Dévaványa város külterületének északi részén a Dosztai dűlőben találhatóak) a 2018. év 
tavaszán lehullott csapadék jelent s belvízkárokat okoz. A belvízkár vélelmezhet  mértéke a 
felsorolt területeken Ő0-70 %-os. 
A bérl  a belvízzel borított területek nagysága és az ebb l vélelmezhet  termés kiesés miatt 
az általa ezen területek után fizetend  haszonbérleti díj minimum ő0 % mértékű 
mérséklésének kérelemével fordul a Képvisel -testület felé. Murányi Károly a felsorolt 
területek után évi 1Ő.ő63.972,- Ft bérleti díjat fizet az önkormányzat felé. 
A földhaszonbérl  a kérelméhez semminemű dokumentumot (MVH hivataltól igazolást, vagy 
a bejárásról készült jegyz könyvet, fotót a belvízzel borított területek nagyságáról) nem 
csatolt be. 
A Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény 6:3ő2 § 2. pontja alapján: „A 
haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az 
átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést vagy haszonbér-
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elengedést igényelhet. Az erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a 
haszonbérbeadóval közölni.” 
Jelen állapot szerint nem tudják azt, hogy a bérl  a területeket bevetette-e, illetve tavaszi vetés 
esetén a területekbe milyen növénykultúrát kíván majd vetni, telepíteni. 
A bérl  ezen területekre támogatást tud igényelni. Ismert volt számára, hogy milyen területet 
bérel az önkormányzattól. Javaslata, hogy a kérelmet utasítsák el, ne indítsanak el lavinát.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy a kérelmet utasítsák el.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
104/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az alábbi döntést hozza: 
 

HATÁROZAT 
 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete, - mint a Dévaványa 01082/Ő, 
010282/5, 01082/9, 01082/10 hrsz-ú szántó, legel  művelési ágú ingatlanok kizárólagos 
tulajdonosa és egyben haszonbérbeadója - Murányi Károly (Dévaványa, Sirály u. 1ő. 
szám alatti lakos) haszonbérl nek a 2018-as évben fizetend  1Ő.ő63.972,- Ft/év összegű 
földhaszonbérleti díj ő0 %-os mérséklésére vonatkozó kérelmét  

elutasítja. 
 

A Képvisel -testület döntése a közléssel joger s, ellene a közigazgatási úton 
fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételt követ  30 napon belül a 
Gyulai Törvényszékhez címzett (ő700 Gyula, Béke sugárút 38.) keresettel lehet élni 
jogszabálysértésre történ  hivatkozással. A keresetlevelet ő (öt) példányban kell a 
Dévaványa Város Önkormányzatához benyújtani. A közigazgatási per illetékköteles, 
melynek mértéke 30.000,- Ft, a felett a tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság 
a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a fél kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás 
tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye. 

 
INDOKOLÁS 

 
Murányi Károly haszonbérl  a rendelkez  részben szerepl  ingatlanok tekintetében 
2015. szeptember 9. - 2020. december 31. közötti id szakra vonatkozóan haszonbérleti 
szerz dést kötött Dévaványa Város Önkormányzatával.  
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Murányi Károly földhaszonbérl  2018. március 20-i írásos megkeresésében kérelmet 
intézett Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testületéhez, mely arra irányult, 
hogy 2018. tavaszán lehullott jelent s mennyiségű csapadék belvízkárokat okozott a 
rendelkez  részben már említett fölterületeken, melyb l adódóan Ő0-70 %-os 
hozamcsökkenés várható. A földhaszonbérl  kérte a 2018-as gazdasági évben a 
földterületek után fizetend  1Ő.ő63.972,- Ft összegű éves haszonbérleti díj ő0 %-os 
mérséklését. A kérelmez  fél kérelmének alátámasztása érdekében egyéb 
dokumentumot nem csatolt be. 
A Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény 6:3ő2. § (2) - (3) bekezdése - az 
alábbiak szerint rendelkezik a haszonbér mérséklésének lehet ségér l: 
 (2) A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény 
miatt az átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést 
vagy haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés 
betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni. 
(3) A mérsékelt vagy elengedett haszonbér utólag nem követelhető. 
 
Ezzel összefüggésben a mez - és erd gazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefügg  egyes rendelkezésekr l és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény - továbbiakban: Fétv -  63. § (1), (3) bekezdései az alábbi 
rendelkezést tartalmazzák: 
„(1) A haszonbérlőt arra az évre, amelyben a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 
és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti elemi 
káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) 
miatt legalább 30 %-os mértékű hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkár-
megállapító szerv igazolja, legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbér-
mérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a hozamérték-csökkenés 
bekövetkezett. 
 (3) A haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a 
mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
szóló törvényben meghatározott, a hozamcsökkenéssel érintett földre vonatkozóan 
kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a 
haszonbérbeadóval.” 
 
A földhaszonbérl  a hivatkozott jogszabályhelyeknek megfelel en kérelme 
mellékleteként nem csatolta be az agrárkár-megállapító szerv azon igazolását, amely 
megállapította volna, hogy 30 %-ot elér  hozamkiesés keletkezett. Mindezekre 
tekintettel a beadott kérelem jogszabályszerűen nem bírálható el, ezért a rendelkez  
részben foglaltak szerint hozott döntést Dévaványa Város Önkormányzatának 
Képvisel -testülete. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - továbbiakban: 
Ákr.  -  ő0. § (7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az ügyintézési határid r l: 
„Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn 
belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.” 
 
Szintén az Ákr. a képvisel -testület által hozott döntés érint  fellebbezési eljárásról az 
alábbiak szerint határoz:  
„116. § (2) „Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot” …” - a képviselő testület 
kivételével - helyi önkormányzat szerve hozta. 
„116. § (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek 
b) ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.” 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testületének, mint haszonbérbeadónak a 
hatáskörér l, illetékességér l a Fétv. 63. § (1) bekezdése rendelkezik. 
 
Jelen döntés az indokolásban már hivatkozott jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80.§-
81. §-ban foglaltak szerint került meghozatalra. 
 
Az Ákr. 116. § (2) bekezdés és a (Ő) bekezdés b) pontja kizárja a képvisel -testület 
államigazgatási ügykörben hozott határozatával szembeni fellebbezés lehet ségét. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmez t a testület döntésér l 
értesítse.  
 
Határid :  azonnal 
Felel s:   Valánszki Róbert polgármester 

 
 
7. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázati 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a kiíró 86.761.338,- Ft csökkentett összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázat keretében felzárkóztató programokat és négy 
szolgálati lakás felújítását tudják eszközölni. A négy szolgálati lakás felújítását követ en a 
bérl k 2Ő hónapig ingyen lakhatnak a lakásokban, ezt követ en a bérleti jogviszonynak meg 
kell szűnnie. A kiíró szerint önálló lakáshoz jutást tudják segíteni azzal, hogy lakbér 
megfizetése nélkül lakhatnak a lakásokban 2Ő hónapig.   
A Támogatási Szerz dés megkötése utolsó fázisához érkezett, a projekt várható kezdete 
2018.0Ő.01. A megkezdés napjától fel kell állnia a projekt lebonyolítását végig kísér  
projektmenedzsment szervezetnek, ezért szükséges annak kiválasztása helyi beszerzési eljárás 
keretében.  
A projektmenedzsment költség a 201Ő-2020 programozási id szakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatás felhasználásának rendjér l szóló 272/201ő.(XI.5.) 
Kormányrendelet ő. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó 
speciális el írások figyelembe vételével számolható el.  Ezen szakért i szolgáltatást 
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet láthatja el, amelyben az állam, vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100 %-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, 
kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, vagy munkaviszonyban 
foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes 
személlyel láthatják el. 
Az eljárás során felkért Ő vállalkozásnak 2018. március 22. (csütörtök) 10 óráig volt 
lehet sége ajánlata benyújtására. 
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft  
(ő630 Békés, Pet fi Sándor utca 2.) 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 2.000.000,- Ft + Áfa (540.000,- Ft) = bruttó 2.őŐ0.000,- Ft 

2. Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
(6821 Székkutas, Béke u. 2.) 



47 
 

EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó: 2.146.000,- Ft + Áfa (ő79.Ő20,- Ft) = bruttó 2.72ő.Ő20,- Ft 

3. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)             
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 2.120.000,- Ft + Áfa (ő72.Ő00,- Ft) = bruttó 2.692.Ő00,- Ft 

4. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.   
(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 2.08ő.000,- Ft + Áfa (ő62.9ő0,- Ft) = bruttó 2.6Ő7.9ő0,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. (ő630 Békés Pet fi Sándor u. 2.) bruttó 2.őŐ0.000,- Ft összegű ajánlatát 
kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
105/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti 
feladatok biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-

2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok 
biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csongrád Megye Fejlesztéséért Kft. 
(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-Ő.),  a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), a KBC Békés Megyei Települések 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (ő630 Békés, Pet fi Sándor u. 2.) és a Székkutasi 
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (6821 Székkutas, Béke utca 2.) ajánlattev knek az 
ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó 
projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (ő630 
Békés Pet fi Sándor u. 2.) bruttó 2.őŐ0.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó 
projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képvisel -testület az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázathoz szükséges 
projektmenedzsmenti feladatok biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének felhalmozási tartalék el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 1.  
 
 
8. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képvisel -testület 2015. november 5-i alapító okiratban döntött az 
AGRICOLA Kft. alapításáról. A testület 11/2016.(I.7.) Dv. Kt. határozatával döntött arról, 
hogy Dékány László korábbi ügyvezet  lemondását követ en a kft. ügyvezet jeként 2016. 
február 1. nappal kezd d en, határozatlan id re Juhász Sándor meliorációs üzemmérnököt, 
Dévaványa, Május 1. u. 26. szám alatti lakost bízta meg, aki munkaviszony keretében látja el 
tevékenységét. A taggyűlés megállapította, a képvisel -testület - mint többségi tulajdonos - 
pedig elfogadta Juhász Sándor ügyvezet  részére megállapított bruttó 270.000,- Ft/hó 
munkadíjat. Tekintettel arra, hogy a garantált bérminimum összege 2016-ról 2018-ra összesen 
36,9 %-kal n tt (2016-os garantált bérminimum 129.000,- Ft, 2018-as garantált bérminimum: 
180.500,- Ft), így szükségessé vált az ügyvezet  bérének rendezése is. 
Elmondja, hogy a testületi ülést megel z en a kft. taggyűlése jóváhagyta az emelést.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság egyetért azzal, hogy Juhász Sándor az AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezet  
igazgatója részére 2018. április 1-jét l kezd d en 3ő7.900,- Ft/hó összegű munkadíj kerüljön 
megállapításra. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Juhász Sándor az AGRICOLA Dévaványa 
Kft. ügyvezet  igazgatója részére 2018. április 1-jét l kezd d en 3ő7.900,- Ft/hó összegű 
munkadíj kerüljön megállapításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
106/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Képvisel -testülete egyetért azzal, hogy Juhász Sándor 
(Dévaványa, Május 1. u. 26. szám alatti lakos), mint többségi önkormányzati 
tulajdonban lév  AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezet  igazgatója részére 2018. 
április 1-jét l kezd d en 3ő7.900,- Ft/hó összegű munkadíj kerüljön megállapításra. 
 
Felel s:  AGRICOLA Dévaványa Kft.- könyvelés 
Határid :  2018.04.01. 
 

 
9. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) 
önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése értelmében a Szociális Földprogram 
meghirdetésér l a Képvisel -testület dönt. A döntését követ en az önkormányzat hivatalos 
lapjában felhívás kerül közzétételre, amely tartalmazza a Szociális Földprogramra jelentkezés 
határidejét, mely legfeljebb a megjelenést l számított 1ő nap lehet. 
A felhívás a következ : 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Földprogram keretében a 
szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg. 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) jövedelemmel nem rendelkeznek,  
b) akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1ő0 %-át, azaz  
42.750,- Ft-ot, 

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül,  
d) pályakezd  munkanélküliek.  

és vagyonnal nem rendelkeznek. 
Egy lakcímen él k közül csak egy személy igényelheti a támogatást. 
A Szociális Földprogramban résztvev  1-2 f s családok 2ő db naposcsibe és 20 kg 
baromfiindító táp, a 3 és több f s családok részére ő0 db naposcsibe és Ő0 kg baromfiindító 
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezettet terheli.  
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája 
Az igénylés ideje: 2018. április 13. – 2018. április 27.” 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság egyetért a felhívás megjelentetésével a határozati javaslatban foglaltak szerint.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért a felhívás megjelentetésével.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
107/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Szociális 
Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg és az 
alábbi felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban:   

 
FELHÍVÁS 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Földprogram keretében a 
szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg. 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) jövedelemmel nem rendelkeznek,  
b) akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1ő0 %-át, azaz Ő2.7ő0,- Ft-ot, 
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül,  
d) pályakezd  munkanélküliek,  

és vagyonnal nem rendelkeznek. 
Egy lakcímen él k közül csak egy személy igényelheti a támogatást. 
A Szociális Földprogramban résztvev  1-2 f s családok 2ő db naposcsibe és 20 kg 
baromfiindító táp, a 3 és több f s családok részére ő0 db naposcsibe és Ő0 kg baromfiindító 
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.  

 
Az igénylés helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája 
Az igénylés ideje:  2018. április 13. – 2018. április 27. 

 
A Képvisel -testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 
Hírlapban történ  közzétételér l gondoskodjon.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  értelem szerint 
 
 
10. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Dévaványa Város település rendezési tervér l szóló 1Ő/2013.(XI.29.) rendelet 
alapján a legutóbbi felülvizsgálat során a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képez  
01631/3ő és 01631/37 helyrajzi számú területek napelemes beruházás céljára kerültek 
kijelölésre.  
Ezen terület azért került kijelölésre, hogy egy esetleges pályázat során az önkormányzat 
pályázati forrás igénybevételével napelemparkot létesítsen. Napelemes rendszer létesítését 
csak KÁT (kötelez  átvételi rendszer) engedély birtokában tehetnék. Pályázati lehet ségük a 
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napelempark létesítésére 2016. december 31-ig nem volt és jogszabályi változások miatt KÁT 
engedélyt 2017. január 1-t l már nem kérelmezhetnek, ezért saját beruházásban már nem 
tudnák megvalósítani.  
Egy esetleges nem önkormányzati beruházás is csak „kivett udvar” megnevezésű területen 
tudna megvalósulni. A napelemes területre ezért a term föld más célú hasznosítását kellett 
kérelmezni az illetékes földhivatalnál, majd a terület művelési ágának megváltoztatásához a 
296/2017.(X.26.) Dv. Kt. határozatban a Képvisel -testület úgy döntött, hogy megkezd dhet 
a beruházási területek mentén a kerítésépítési munkálat, amelynek befejeztével a területeket át 
lehetett min síttetni „kivett udvar”-rá. A munkálatok befejez dtek, a területek átmin sítésre 
kerültek, így a területek készen állnak arra, hogy a rendezési tervben megjelölt feladatra 
napelemparkot létesítsenek rajta. 
Az elmúlt évek során több napelemes beruházó kereste meg az önkormányzatot, azonban 
valamennyi beruházó elmondta, hogy a pályázat során csak és kizárólag olyan területen tudják 
megvalósítani a beruházásukat, amely a beruházás finanszírozása miatt a saját tulajdonukban 
áll. 
Az elmondottak miatt szükséges a szóban forgó területeket értékesítésre kijelölni és egy 
pályázati eljárás során a legmagasabb ajánlatot adó részére az ingatlanokat a beruházás 
megvalósításához értékesíteni. 
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 megfelel  értékbecslés rendelkezésre áll, amely szerint az ingatlanok 
értékbecslés szerinti értéke az alábbi: 
 Helyrajzi szám  m2 ár Terület értéke Terület értéke kerekítve  
 01631/35 hrsz  84,- Ft/ m2 + Áfa 783. 216,- Ft + Áfa 785. 000,- Ft+Áfa 
 01631/37 hrsz 84,- Ft/m2 + Áfa 780. 948,- Ft + Áfa 785. 000,- Ft+Áfa 
A Rendelet 1Ő. § (ő) bekezdés szerint "az értékesítés, vagy a használat, hasznosítási jog 
átengedésének a meghirdetésére a helyi újságban, illetve 10 millió Ft forgalmi értéket elérő 
ingatlan esetében a megyei lapban való közzétételre kerül sor". A tárgyi ingatlanok esetében a 
helyi hírlapban, valamint az önkormányzat honlapján történ  megjelentetés elegend . 
Az elmondottak alapján elkészítették az ingatlanok értékesítési eljárásához a pályázati 
felhívást, amely az el terjesztéshez mellékelve van. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság egyetért a pályázati hirdetményben foglaltakkal és annak megjelentetésével.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
108/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képez  Dévaványa, Külterület 01631/3ő és 01631/37 helyrajzi számú ingatlanait 
pályázati úton történ  eladásra meghirdeti.  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete egyetért a pályázati felhívás 
megjelentetésével az alábbiak szerint: 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete 
őő10 Dévaványa, H sök tere 1. 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képez  külterületi ingatlanok 
értékesítése egyfordulós pályázat útján. 
Pályázat tárgya: Napelemes beruházás céljára kijelölt ingatlanok értékesítése 
Az ingatlanok adatai: 

fsz. hrsz.: m2 
ingatlan 
jellege kikiáltási ár 

1. 01631/35 9324 kivett udvar 785.000,- Ft+Áfa 

2. 01631/37 9297 kivett udvar 785.000,- Ft+Áfa 
 
Ajánlatok benyújtásának határideje:  2018. április 18. 1100 óra 
 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Műszaki irodája 
 módja:  személyesen vagy postai úton 
 
Az ajánlati kötöttség id tartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának id pontja az ajánlattételi határid  lejártakor kezd dik és az 
eredményhirdetést l számított 60 napig tart.  
Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkér  a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 
10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál 
vezetett 10402142-49564855-ő6őő1002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi 
határid  lejártáig.  
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerz dés megkötésére jogosult 
pályázó – az adásvételi szerz dés megkötését l eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot 
elveszti. 
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követ  8 
napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerz dés aláírásával egyid ben a 
vételárba beszámításra kerül.   
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintéz t l. 
Részletes pályázati kiírás átvehet  ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában 2018. április 18. 1100- óráig. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
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Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete 
őő10 Dévaványa, H sök tere 1. 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képez  külterületi ingatlanok 
értékesítése egyfordulós pályázat útján. 
Pályázat tárgya: Napelemes beruházás céljára kijelölt ingatlanok értékesítése 
Az ingatlanok adatai: 

fsz. hrsz.: m2 ingatlan 
jellege kikiáltási ár 

1. 01631/35 9324 kivett udvar 785.000,- Ft+Áfa 

2. 01631/37 9297 kivett udvar 785.000,- Ft+Áfa 
 
Ajánlatok benyújtásának határideje:  2018. április 18. 1100 óra 
 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Műszaki irodája 
 módja:  személyesen vagy postai úton 
Az ajánlati kötöttség id tartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának id pontja az ajánlattételi határid  lejártakor kezd dik és az 
eredményhirdetést l számított 60 napig tart.  
Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkér  a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 
10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál 
vezetett 10402142-49564855-ő6őő1002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi 
határid  lejártáig.  
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerz dés megkötésére jogosult 
pályázó – az adásvételi szerz dés megkötését l eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot 
elveszti. 
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követ  8 
napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerz dés aláírásával egyid ben a 
vételárba beszámításra kerül.   
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintéz t l. 
Részletes pályázati kiírás átvehet  ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában 2018. április 18. 1100- óráig. 
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) Az ajánlatok felbontásának helye és id pontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki irodája  
2018. április 18. 1100 óra; 

b)  Az eredményhirdetés helye és id pontja: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki irodája  
A kiíró az eredményr l a pályázat elbírálását követ  3 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja a pályázókat. 

c) A pályázati ajánlatok közül a pályázat nyertese az az ajánlattev  lesz, aki az alábbi 
feltételeknek együttesen megfelel: 
- a pályázati feltételeknek megfelel, és 
- a legmagasabb vételi árat megajánlja, továbbá 
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- rendelkezik a pályázott ingatlanra vonatkozóan az illetékes engedélyez  hatóság 
által a kiírt funkcióhoz kapcsolódó határozattal. 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerz dést legkés bb az elbírálástól számított 60. 
napon köti az önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak 
visszalépése esetén a második legel nyösebb ajánlatot tev  személlyel köt szerz dést. 

d) A pályázatok felbontásánál az ajánlattev k vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkér  nevében eljáró személyek lehetnek jelen. 

e) A pályázatok elbírálására a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a Képvisel -
testület jogosult. 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
a) olyan ajánlattev  nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határid  után nyújtották be; 
c) nem zárt borítékban nyújtották be, 
d) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 
e) amely az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 
f) olyan ajánlattev  nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerz désbe foglalt vállalásait nem teljesítette 
g) olyan ajánlatev  nyújtotta be, aki nem rendelkezik a pályázat tárgyát képez  

ingatlanra az illetékes engedélyez  hatóság által kiadott, a pályázat tárgyában 
megjelölt hasznosításra vonatkozó határozattal; 

h) az ajánlat nem tartalmazza az Egyéb információk g) pontban megjelölt kötelez  
mellékleteket hiánytalanul. 

Egyéb információk: 
a) A pályázat kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás 

nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. 
b) Az ajánlattev  ajánlatát a benyújtási határid  lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. 
c) Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet 

pályázhat, akinek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának id pontjáig 
semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy 
személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatásával, egyéb szervezet pedig a szervezet 
közhiteles nyilvántartásba vételér l szóló - 30 napnál nem régebbi - igazolás és aláírási 
címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

d) Nem magánszemély pályázó esetén az ajánlatot és az ajánlatban szerepl  
nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattev , illetve 
a nyilatkozattev  nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot 
igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási 
címpéldányt eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban. 

e) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell 
beadni, az ajánlatkér  székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 
vonatkozó határid ig.  
A borítékra a következ t kell ráírni: Pályázó neve, címe, valamint "Pályázat a 
Dévaványa, Külterület …… helyrajzi számú ingatlan értékesítésére. Az ajánlattételi 
határidő lejártáig, azaz 2018. április 18. 1100 óráig tilos felbontani! " 

f) Az ajánlatok postai úton történ  elküldéséb l származó valamennyi kockázat – 
beleértve a határid n túli beérkezését is – ajánlattev t terheli! 
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g) Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
 A melléklet:  Felolvasólap 
 B melléklet:  Pályázati biztosíték megfizetésének igazolása 
 C melléklet:  Ajánlattev i nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról 
 D melléklet:  Meghatalmazás (Meghatalmazottként történ  eljárás esetén nem 

magánszemély pályázónál) 
 E melléklet:  Aláírási címpéldány eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban 

  
 (Nem magánszemély pályázó esetén) 

 F melléklet:  Nyilatkozat átláthatóságról (Nem magánszemély pályázó esetén) 
 G melléklet: A pályázat tárgyát képez  ingatlanra a hasznosítással összefügg , az 

illetékes engedélyez  hatóság által kiadott határozat(ok) 
h) Ha az ajánlatkér  az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegű 

ajánlatot tev t, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerz dést 
kötni. 

i) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvev  személy nem lehet az ajánlatot 
benyújtó pályázó: 
ia) a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 
ib) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 

felettese, vagy beosztottja, 
ic) szerz déses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 
id) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezet  

állású alkalmazottja. 
j) Az i) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és 

elbírálásában résztvev t l bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan 
megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

k) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvev  köteles haladéktalanul bejelenteni, ha 
vele szemben bármely, a i) és j) bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

l) Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 
m) Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett id pontban a helyszínen megtekinthet . 
n) Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem magánszemély nyertes esetén a szerz dés a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 1Ő.§ (2) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lév  ingatlan értékesítése esetén 
az államot minden más jogosultat megel z  el vásárlási jog illeti meg, így a 
szerz déskötés el tt az állam el vásárlási jogával élhet a nyertes pályázó által tett 
vásárlási feltételekkel azonos feltételekkel. Az állam nyilatkozattételének jogveszt  
határideje: a kézbesítést l számított 3ő nap. A szerz déskötés feltétele tehát, hogy a 
Magyar Állam nem él el vásárlási jogával, vagy a törvényi határid n belül nem 
nyilatkozik az el vásárlási jog gyakorlásáról.  

o) Szerz dés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható 
szervezettel köthet  meg.  

p) A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal 
szemben bármilyen jogügyletb l kifolyó lejárt tartozását legkés bb a pályázatok 
benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a 
pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. 

q) Az adásvételi szerz désben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi 
műszaki és jogi állapotban történik.  
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r) A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történ  átvezetésének költségei a vev t 
terhelik. 
 

A képvisel -testület megbízza a polgármestert az értékesítési eljárás lefolytatásával.  
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  2018. április 26. 
 
 
11. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 
nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 
beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósított programelemekhez 
(belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetés, helyi sajátosságokra épül  
közfoglalkoztatás) szükséges épít anyagok beszerzésére vonatkozóan „Épít anyagok 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” címmel. A Járási Startmunka Mintaprogram 
megvalósítására vonatkozó hatósági szerz dés 2018. február 23-án megkötésre került.  
A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 
vállalkozásoknak 2018. január 23-án 9 óráig volt lehet ségük ajánlataik leadására.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Kisvasút Tüzép Kft. – ő622 Köröstarcsa, Róna u. ő0.   
 Ajánlati ár:  nettó Ő.302.000,- Ft + 1.161.540,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.Ő63.őŐ0,- Ft  

2. Agzo Sziti Kft. – Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29.  
 Ajánlati ár:  nettó Ő188.000,- Ft + 1.130.760,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.318.760,- Ft  

3. Kapufa Transz Bt. – őő02 Gyomaendr d, Baross G. u. 8. 
Ajánlati ár:  nettó Ő.312.000,- Ft + 1.164.240,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.Ő76.2Ő0,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság az „Épít anyagok beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az Agzo Sziti Kft. bruttó ő.318.760,- Ft összegű ajánlatát 
javasolja kihirdeti nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
109/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Épít anyagok 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során 
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az „Épít anyagok beszerzése – 

Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kisvasút Tüzép Kft. 
(ő622 Köröstarcsa, Róna u. ő0.), az Agzo-Sziti Kft. (Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6.3/29.) 
és a Kapufa Transz Bt. (őő02 Gyomaendr d, Baross G. u. 8.) ajánlattev knek az 
ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Épít anyagok 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Agzo-Sziti Kft. (Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6.3/29.) bruttó 
5.318.760,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Épít anyagok 
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
 

A képvisel -testület a Startmunka program megvalósításához szükséges épít anyag 
beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadás 
el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
 
 
12. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 
nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 
beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósítandó fa- és növényültetésre 
vonatkozóan. A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó hatósági 
szerz dés 2018. február 23-án megkötésre került.  
A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 
vállalkozásoknak 2018. január 11-én 9 óráig volt lehet ségük ajánlataik leadására.  
A pályázat keretében díszfaültetésre nettó 2.Ő00.000,- Ft, örökzöld cserje ültetésre nettó 
400.000,- Ft és sövényültetésre nettó 200.000,- Ft-os keretösszeg került meghatározásra.  
A beszerzési eljárás során az önkormányzat úgy kérte fel a vállalkozásokat ajánlataik 
benyújtására, hogy a kért növények összesített nettó egységárára vonatkozóan adják meg 
áraikat.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Papp Tibor egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Szeghalmi u. Ő6/1.) 
Díszfa (gömbjuhar 8-10 cm törzskörméretű) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 12.000,- Ft/db 
Örökzöld cserje – Japán juhar vöröslevelű 
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 Ajánlati ár:      nettó ár:   5.000,- Ft/db 
Sövény – télizöld fagyal (1 éves) 
 Ajánlati ár:      nettó ár:      200,- Ft/db
  

2. Árvai Tibor egyéni vállalkozó (ő720 Sarkad, Batthyány u. 27.) 
Díszfa (gömbjuhar 8-10 cm törzskörméretű) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 14.500,- Ft/db 
Örökzöld cserje – Japán juhar vöröslevelű 
 Ajánlati ár:      nettó ár:   6.000,- Ft/db 
Sövény – télizöld fagyal (1 éves) 
 Ajánlati ár:      nettó ár:      300,- Ft/db
  

3. Borsós Zsigmond egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Körösladányi u. 100.) 
Díszfa (gömbjuhar 8-10 cm törzskörméretű) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 15.000,- Ft/db 
Örökzöld cserje – Japán juhar vöröslevelű 
 Ajánlati ár:      nettó ár:   4.000,- Ft/db 
Sövény – télizöld fagyal (1 éves) 
 Ajánlati ár:      nettó ár:      100,- Ft/db 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a „Járási Startmunka Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – 
Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
díszfaültetésre betervezett nettó 2.Ő00.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Papp Tibor egyéni 
vállalkozó (őő10 Dévaványa, Szeghalmi u. Ő6/1.) nettó 12.000,- Ft/db egységáras ajánlatát 
kihirdetni nyertesnek. Az örökzöld cserje ültetésre betervezett nettó Ő00.000,- Ft-os 
keretösszeg terhére a Borsós Zsigmond egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Körösladány u. 
100.) nettó Ő.000,- Ft Ft/db-os egységáras ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  A 
sövényültetésre betervezett nettó 200.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Borsós Zsigmond 
egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Körösladány u. 100.) nettó 100,- Ft Ft/db-os egységáras 
ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek. 
A polgármester megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
110/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyában indított 
helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 
hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 
díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési 
eljárásra a Papp Tibor egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Szeghalmi u. Ő6/1.), az Árvai 
Tibor egyéni vállalkozó (5720 Sarkad, Batthyány u. 27.) és a Borsós Zsigmond egyéni 
vállalkozó (őő10 Dévaványa, Körösladányi u. 100.) ajánlattev knek az ajánlattételi 
határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként a díszfaültetésre betervezett nettó 2.Ő00.000,- 
Ft-os keretösszeg terhére a Papp Tibor egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Szeghalmi 
u. 46/1.) nettó 12.000,- Ft/db egységáras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. Az örökzöld 
cserje ültetésre betervezett nettó Ő00.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Borsós 
Zsigmond egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Körösladány u. 100.) nettó Ő.000,- Ft 
Ft/db-os egységáras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  A sövényültetésre betervezett 
nettó 200.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Borsós Zsigmond egyéni vállalkozó (5510 
Dévaványa, Körösladány u. 100.) nettó 100,- Ft Ft/db-os egységáras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban 
indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

A képvisel -testület a Startmunka program keretében a díszfa és növénybeszerzésre a forrást 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadás el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dések aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06.   
 
 
13. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan 
támogatásban részesült. A projekt keretében megvalósított programelemekhez (Belterületi 
közutak karbantartása, belvízelvezetés, mez gazdasági földutak karbantartása, illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása, helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatás, 
mez gazdaság) szükséges anyagok, eszközök és véd felszerelések beszerzésére vonatkozóan 
az önkormányzat „Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, 
eszközök beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban helyi beszerzési eljárást 
indított 2018. március 21-én.  
Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. március 23-án 9 óráig volt lehet ségük 
ajánlataik leadására.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1) CS+T Bringa Kft. – ő6ő0 Mez berény, Köröstarcsai u. 30.  
 Ajánlati ár:  nettó 11.017.ő10,- Ft + 2.974.728,- Ft (Áfa), azaz bruttó 13.992.238,- Ft  

2) Csaba Jánosné ev. – őő10 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 
 Ajánlati ár:  nettó 10.ő13.38ő,- Ft + 2.838.614,- Ft (Áfa), azaz bruttó 13.3ő1.999,- Ft  

3) Szilágyi és Szilágyi Bt. – ő630 Békés, Rákóczi u. 2. 
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 Ajánlati ár:  nettó 10.978.619,- Ft + 2.964.227,- Ft (Áfa), azaz bruttó 13.9Ő2.8Őő,- Ft 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé a „Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges 
mez gazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként a Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, 
Széchenyi u. 28.) bruttó 13.3ő1.999,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
111/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Dévaványa 
Startmunka 2018” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Járási Startmunka 

mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Dévaványa 
Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárásra a CS+T Bringa Kft. (ő6ő0 
Mez berény, Köröstarcsai u. 30.), a Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, 
Széchenyi u. 28.) és a Szilágyi és Szilágyi Bt. (ő630 Békés, Rákóczi u 2.) ajánlattev knek 
az ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök beszerzése – 
Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) bruttó 
13.351.999,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
mintaprogramhoz szükséges mez gazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Dévaványa 
Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

A képvisel -testület a Startmunka program keretében a beszerzéséhez szükséges forrást az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadás el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
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14. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 
nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 
beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósítandó belterületi közutak 
karbantartásához szükséges zúzottk  beszerzésére „Járási Startmunka Mintaprogram keretén 
belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  beszerzése – Dévaványa 
Startmunka 2018” címmel.  
A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó hatósági szerz dés 2018. 
február 23-án megkötésre került.  
A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 
vállalkozásoknak 2018. január 10-én 9 óráig volt lehet ségük ajánlataik leadására.  
A pályázat keretében nettó 1.99Ő.100,- Ft + Áfa összeg került meghatározásra NZ0/80 és 
NZ0/20 zúzottk  beszerzésére szállítással együtt.  
A beszerzési eljárás során az önkormányzat úgy kérte fel a vállalkozásokat ajánlataik 
benyújtására, hogy az ajánlati egységár tartalmazza a szállítási és egyéb járulékos költségeket.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. D-Profil Kft. (Ő030 Debrecen, Ozmán u. 9.) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 5.100,- Ft/t  

 Meghatározott keretösszeg alapján leszállítandó zúzottk  mennyiség összesen 391 t.  
2. Szűcs Tibor Fuvarozó és Szállítmányozó (őő10 Dévaványa, Mikszáth u. Ő8/1.) 

 Ajánlati ár:      nettó ár: 5.200,- Ft/t  
Meghatározott keretösszeg alapján leszállítandó zúzottk  mennyiség összesen 382 t. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé Járási Startmunka Mintaprogram keretén belül 
megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  beszerzése – Dévaványa Startmunka 
2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, 
Ozmán u. 9.) nettó ő.100,- Ft/t egységáras ajánlatát kihirdetni a nettó 1.99Ő.100,- Ft 
keretösszeg terhére.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
112/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  beszerzése – 
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Dévaványa Startmunka 2018” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  beszerzése – 
Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárásra a D-Profil Kft. (4030 
Debrecen, Ozmán u. 9.) és Szűcs Tibor Fuvarozó és Szállítmányozó (őő10 Dévaványa, 
Mikszáth u. Ő8/1.) ajánlattev knek az ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a D-Profil Kft. (Ő030 Debrecen, Ozmán u. 9.) nettó ő.100,- Ft/t 
egységáras ajánlatát hirdeti ki a nettó 1.99Ő.100,- Ft keretösszeg terhére.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 
Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  
beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képvisel -testület a Startmunka program keretében a „Járási Startmunka Mintaprogram 
keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottk  beszerzése – Dévaványa 
Startmunka 2018” tárgyú beszerzési eljáráshoz a forrást az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének dologi kiadás el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
 
 
15. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 
nyújtott be. A pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az önkormányzat helyi 
beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósítandó a helyi sajátosságokra 
épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzésére 
vonatkozóan. A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó hatósági 
szerz dés 2018. február 23-án megkötésre került.  
A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 
vállalkozásoknak 2018. január 2Ő-én 9 óráig volt lehet ségük ajánlataik leadására.  
A pályázat keretében nettó 1.66ő.ő00,- Ft + Áfa összeg került meghatározásra méteráru anyag 
(pamutvászon, krepp, flanel, konyharuha anyag) vásárlására.  
A beszerzési eljárás során az önkormányzat úgy kérte fel a vállalkozásokat ajánlataik 
benyújtására, hogy a kért anyagok összesített nettó egységárára vonatkozóan adják meg 
áraikat.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Csárda-Tex Plus Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 5.100,- Ft/m  
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Meghatározott keretösszeg (nettó 1.66ő.ő00 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 
összesen ~327 m 

2. Hazai Tibor egyéni vállalkozó (ő600 Békéscsaba, Szarvasi u. 36.) 
 Ajánlati ár:      nettó ár: 5.400,- Ft/m  

Meghatározott keretösszeg (nettó 1.66ő.ő00 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 
összesen ~308 m 

 
3. Bak Krisztián egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Bem u. 1.) 

 Ajánlati ár:      nettó ár: 4.500,- Ft/m  
Meghatározott keretösszeg (nettó 1.66ő.ő00 Ft) alapján leszállítandó méteráru mennyiség 
összesen ~370 m 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé a „Helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatási 
programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 
Dévaványa, Bem u. 1.) nettó Ő.ő00,- Ft/fm egységáras ajánlatát kihirdetni a nettó 1.66ő.ő00,- 
Ft keretösszeg terhére.  
A polgármester megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
113/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Helyi sajátosságokra 
épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés – 
Dévaványa Startmunka 2018” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Helyi sajátosságokra épül  

közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés – 
Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csárda-Tex Plus 
Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.), a Hazai Tibor egyéni vállalkozó (ő600 Békéscsaba, 
Szarvasi u. 36.) és a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Bem u. 1.) 
ajánlattev knek az ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Helyi 
sajátosságokra épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges 
anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Bem u. 1.) nettó 
4.500,- Ft/fm egységáras ajánlatát hirdeti ki a nettó 1.66ő.ő00,- Ft keretösszeg 
terhére.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Helyi 
sajátosságokra épül  közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges 
anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
 

A képvisel -testület a Startmunka program keretében a „Helyi sajátosságokra épül  
közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz szükséges anyagbeszerzés a forrást az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadás el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06.   
 
 
16. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2018-ban Dévaványa belterületén járdaépítési programot 
szervez, kb. 3 km hosszan.  
Azon lakosok számára, akik az ingatlanuk el tt a járdát önállóan szeretnék megvalósítani, úgy 
részükre ingyenesen biztosítják az anyagot, amelyet el z leg a műszaki iroda dolgozói 
felmértek.  
A járdaépítéshez szükséges épít anyag beszerzésére az önkormányzat helyi beszerzési eljárást 
indított „Települési járdaépítési program – 2018” címmel. A beruházás megvalósításához 
lefolytatott beszerzési eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. március 23-án 9 óráig volt 
lehet ségük ajánlataik leadására.  
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Kisvasút Tüzép Kft. – ő622 Köröstarcsa, Róna u. ő0.   
 Ajánlati ár:  nettó Ő.ő28.000,- Ft + 1.222.560,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.7ő0.ő60,- Ft  

2. Agzo-Sziti Kft. – Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29.  
 Ajánlati ár:  nettó Ő.38ő.398,- Ft + 1.184.057,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.ő69.Őőő,- Ft  

3. Kapufa Transz Bt. – őő02 Gyomaendr d, Baross G. u. 8. 
Ajánlati ár:  nettó Ő.ő2ő.ő00,- Ft + 1.221.885,- Ft (Áfa), azaz bruttó ő.7Ő7.38ő,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé a „Települési járdaépítési program - 2018” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként az Agzo-Sziti Kft. bruttó ő.ő69.Őőő,- Ft összegű 
ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
114/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Települési 
járdaépítési program - 2018” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Települési járdaépítési program - 

2018” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kisvasút Tüzép Kft. (ő622 Köröstarcsa, 
Róna u. ő0.), az Agzo-Sziti Kft. (Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6.3/29.) és a Kapufa Transz 
Bt. (őő02 Gyomaendr d, Baross G. u. 8.) ajánlattev knek az ajánlattételi határid  lejártáig 
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Települési 
járdaépítési program - 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 
Agzo-Sziti Kft. (Ő031 Debrecen, Krónikás u. 6.3/29.) bruttó ő.ő69.Őőő Ft összegű 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Települési 
járdaépítési program - 2018” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

A képvisel -testület a Startmunka program megvalósításához szükséges épít anyag 
beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadás 
el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
 
 
 
17. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az elmúlt évek pályázati tapasztalatai alapján láthatják, hogy a jelenlegi 
pályázati rendszerben a beadási határid k rendkívül szorosak. A pályázathoz kötelez en 
benyújtandó dokumentumok egyszerűsödtek ugyan, de ez egyenes arányban megnövelte a 
helytelen költségbecslések miatt növeked  saját er  vállalásának kockázatát, hiszen minél 
kevésbé el készített egy projekt, annál kevésbé határozható meg a kivitelezés pontos költsége 
és az igénylés során kért támogatás összege. A fentiek figyelembe vételével javasolt a 
gazdasági programban és más városfejlesztési dokumentumokban megjelölt fejlesztési 
területek el zetes, öner b l történ  kidolgozása. 
Dévaványa város egyik legrégebbi és legjelent sebb fejlesztési elképzelése egy városi 
sportcsarnok építése, melyre vonatkozóan eddig pályázat ugyan nem került kihirdetésre, de 
bármikor várható hasonló felhívás megjelenése. A beruházás nagy volumene miatt a fentebb 
leírt kockázatok mértéke is jelent s. El relátás végett helyi beszerzési eljárást indítottak a 
sportcsarnok engedélyes terveinek elkészítésére vonatkozóan 
Az eljárás során felkért 3 vállalkozásnak 2018. március 23. (péntek) 10 óráig volt lehet sége 
ajánlata benyújtására. 
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Novodomszki és Társa Építész Bt. 
(ő600 Békéscsaba, Telep utca 1ő/2.) 
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Ajánlati ár: nettó 10.Őő0.000,- Ft + Áfa (2.821.ő00,- Ft) = bruttó 13.271.ő00,- Ft 
2. HR Építészstúdió Kft. 

(ő600 Békéscsaba, Kossuth utca 19.) 
Ajánlati ár: nettó: 9.000.000,- Ft + Áfa (2.Ő30.000,- Ft) = bruttó 11.Ő30.000,- Ft 

3. Fajzi Építész Stúdió Kft.  
(ő600 Békéscsaba, Ybl Miklós utca 23.)      
Ajánlati ár: nettó 9.9ő0.000,- Ft + Áfa (2.686.ő00,- Ft) = bruttó 12.636.ő00,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé az „Ajánlattétel városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó 
engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
HR Építészstúdió Kft. (ő600 Békéscsaba, Kossuth utca 19.) bruttó 11.Ő30.000,- Ft összegű 
ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
115/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel városi 
sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyában 
indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az „Ajánlattétel városi sportcsarnok 

építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított 
beszerzési eljárásra a Novodomszki és Társa Építész Bt. (ő600 Békéscsaba, Telep utca 
1ő/2.),  a HR Építészstúdió Kft. (ő600 Békéscsaba, Kossuth utca 19.), és a Fajzi Építész 
Stúdió Kft. (ő600 Békéscsaba, Ybl Miklós utca 23.) ajánlattev knek az ajánlattételi 
határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel városi 
sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a HR Építészstúdió Kft. (5600 
Békéscsaba, Kossuth utca 19.) bruttó 11.Ő30.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel 
városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” 
tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képvisel -testület a városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek 
elkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási 
tartalék el irányzata terhére biztosítja 
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A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 1.  
 
 
18. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Megadja a szót Czene Boglárka jegyz  részére. 
Czene Boglárka jegyz  – elmondja, hogy a bels  szabályozó eszközök folyamatos 
felülvizsgálatának során szükségessé vált a véd eszközök juttatásáról szóló szabályzat 
átdolgozása. 
Ennek indokoltságát az adta, hogy a korábbi szabályzathoz képest a jogszabályi környezet is 
megváltozott. 
Mindezek alapján vált szükségessé új szabályzat megalkotása.  
A szabályzat 2018. április 15-t l lépne hatályba. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyz nek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a hétf i napon tartott ülésén megtárgyalta az el terjesztést. 
A bizottság javasolja a testület felé a szabályzat elfogadását. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
116/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2018. április 1ő-i hatállyal 
elfogadja jelen határozat mellékletét képez  Dévaványa Város Önkormányzat egyéni 
véd eszközök juttatásának szabályzatát.   
 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Határid :  2018.04.15. 
Melléklet:  véd eszközök juttatásának szabályzata 
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19. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú „Tanórán kívüli 
kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért” című 
pályázattal kapcsolatos támogatás odaítélésére vonatkozó értesít  dokumentum alapján a 
tárgyi projekt megvalósítására 2ő.000.000,- Ft összegű vissza nem térítend  támogatásban 
részesült. A támogatási szerz dés megkötése megtörtént.    
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a programok tematikájának kidolgozása 
vonatkozásában az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 2018. március 21-én. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. március 27. (kedd) 16.30 óráig volt 
lehet ségük ajánlataik benyújtására. 
A megadott id pontig a felkért ajánlattev k benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. EQUAL Education Consulting Oktatási és Szolgáltató Kft. (1055 Budapest, Szent 
István körút 1. 1 em. 9.) 
Ajánlati ár: nettó: 6.570.000,- Ft + Áfa (1.773.900,- Ft) = bruttó 8.3Ő3.900,- Ft 

2. Tender-Lex Kft. (10őŐ Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) 
Ajánlati ár: nettó: 5.749.000,- Ft + Áfa (1.őő2.230,- Ft) = bruttó 7.301.230,- Ft 

3. ADAPTATIO-M Tanácsadó Kft.  (10őŐ Budapest, Báthori u. 3.)  
Ajánlati ár: nettó: 5.896.000,- Ft + Áfa (1.ő91.920,- Ft) = bruttó 7.Ő87.920,- Ft 

4. Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7Ő00 Kaposvár, Tinódi u 9.)  
Ajánlati ár: nettó: 6.754.000,- Ft + Áfa (1.823.ő80,- Ft) = bruttó 8.ő77.ő80,- Ft     

5. Millefolium Stratégia Kft. (1062 Budapest, Fürge u. 39.)  
Ajánlati ár: nettó: 6.140.000,- Ft + Áfa (1.6ő7.800,-Ft) = bruttó 7.797.800,- Ft 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
117/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlat EFOP-3.3.2-
16-2016-00093 – tartalomfejlesztési feladatok” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 
során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az „Ajánlat EFOP-3.3.2-16-2016-

00093 – tartalomfejlesztési feladatok” tárgyban indított beszerzési eljárásra az EQUAL 
Education Consulting Oktatási és Szolgáltató Kft. (10őő Budapest, Szent István körút 1. 1. 
em. 9.), a Tender-Lex Kft. (10őŐ Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.), az ADAPTATIO-M 
Tanácsadó Kft. (10őŐ Budapest, Báthori u. 3.), a Medeiai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
(7Ő00 Kaposvár, Tinódi u. 9.) és a Millefolium Stratégiai Kft. (1062 Budapest, Fürge u. 
39.) ajánlattev knek az ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlat EFOP-
3.3.2-16-2016-00093 – tartalomfejlesztési feladatok” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Tender-Lex Kft. (10őŐ Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) bruttó 
7.301.230,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlat EFOP-
3.3.2-16-2016-00093 – tartalomfejlesztési feladatok” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
 
A képvisel -testület az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú pályázathoz szükséges 
tartalomfejlesztési feladatok biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének tartalék el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
 
 
20. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Önkormányzat az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú „Tanórán kívüli 
kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért” című 
pályázattal kapcsolatos támogatás odaítélésére vonatkozó értesít  dokumentum alapján a 
tárgyi projekt megvalósítására 2ő.000.000,- Ft összegű vissza nem térítend  támogatásban 
részesült. A támogatási szerz dés megkötése megtörtént.    
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a programok lebonyolításához a betervezett 
anyagok (papír, írószer, dekoranyagok, kézműves-kellékek, stb.) beszerzése szükséges, így 
ennek érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 2018. március 20-án. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. március 27. (kedd) 16 óráig volt lehet ségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott id pontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Sebestyén Sándor egyéni vállalkozó. (ő630 Békés, Lenkei u. 8.)  
Ajánlati ár: nettó: Ő.237.988,- Ft + Áfa = bruttó ő.382.2Ő6,- Ft 

2. Bende Zsolt egyéni vállalkozó (ő720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 8.) 
Ajánlati ár: nettó: Ő.279.019,- Ft + Áfa = bruttó ő.Ő3Ő.3őŐ,- Ft 

3. Szatmári Gábor egyéni vállalkozó (ő630 Békés, Tavasz u. Ő1.) 
Ajánlati ár: nettó: Ő.191.38Ő,- Ft + Áfa = bruttó ő.323.0ő8,- Ft                        

4. Ugor Emese egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendr d, Pet fi Sándor u. Ő.)  
Ajánlati ár: nettó: 4.112.164,- Ft + Áfa = bruttó ő.222.ŐŐ8,- Ft 

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az el terjesztésben leírtakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
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Határozat: 
118/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása 
Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz 
kapcsolódó anyagbeszerzésre” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az „Ajánlattétel az EFOP-3.3.2-16-

2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a 
köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó 
anyagbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Sebestyén Sándor egyéni 
vállalkozó (ő630 Békés Lenkei u. 8.), a Bende Zsolt egyéni vállalkozó (ő720 Sarkad, 
Árpád fejedelem tér 8.), a Szatmári Gábor egyéni vállalkozó (ő630 Békés, Tavasz u. Ő1.) 
és az Ugor Emese egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Pet fi Sándor u. Ő.) 
ajánlattev knek az ajánlattételi határid  lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások 
támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a 
programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Ugor Emese egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Pet fi Sándor u. 
4.) bruttó ő.222.ŐŐ8,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások 
támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a 
programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

A képvisel -testület az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú pályázathoz szükséges 
anyagok (papír, írószer, dekoranyagok, kézműves kellékek) biztosításához szükséges forrást 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék el irányzata terhére biztosítja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a szállítási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. április 06. 
 
21. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Váradi Károly a Dévaványai Sportegyesület elnöke kérelemmel fordul a 
Képvisel -testülethez, mely szerint az él füves futballpálya karbantartásához szükséges gépek 
(traktor, szóróberendezés, vet gép, fűgyűjt , mélyleveg ztet , leng késes kasza, fűkasza, 2 
db öntöz dob) beruházásához szükséges 8.391.0ő8,- Ft önrészt biztosítsa. A beruházás teljes 
összege 27.970.192,- Ft. 
A kérelem az el terjesztés mellékletét képezi.  
Elmondja, hogy ezen témával az elmúlt évben foglalkozott a testület. 
A polgármester javasolja, hogy az él füves pálya karbantartásához szükséges az MLSZ által a 
be/SFP-17087/2017. számú sportfejlesztési program tárgyi eszköz jogcím nem ingatlan 
beruházás során jóváhagyott tételekhez az önrész pénzügyi forrását biztosítsák.  
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Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a DSE részére 8.391.0ő8,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
119/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Sportegyesület (székhelye: őő10 Dévaványa, H sök tere 1., képviseli: Váradi Károly elnök) 
részére 8.391.058,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerz désben meghatározott kiadások 
fedezetére.  
A Képvisel -testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított 
tartalék el irányzata terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkés bb 2019. január 31-ig számlával, illetve a 
kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesít  bizonylattal elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltér  felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésér l, a megítélt támogatás kifizetésér l, valamint a 
támogatás elbírálást követ  1ő napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 
internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  azonnal 
 
 
22. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a két testületi ülés között történt 
tájékoztatójában már kitért a 2018. március 18-án bekövetkezett rendkívüli áramszünet miatt 
szükségessé vált védekezési feladatokról. Ezzel kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet 1. § 
bekezdésében foglaltak lehet vé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok vis maior 
támogatást igényeljenek, egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges 
védekezéssel összefügg  kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére.  
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése vis maior esetére elkülönített 
forrást nem biztosít, ezért indokolt a fellép  kiadások külön finanszírozása.  
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a káresemény bekövetkezését l számított 7 
napon belül a vis maior igényét már a Belügyminisztérium felé - a Magyar Államkincstár 
rendszerén keresztül (igénylésazonosító: Ő01ő71) - elektronikus formában bejelentette. 
Március 28-án megtörtént az el zetes helyszíni vizsgálat, melyr l jegyz könyv készült a 
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Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közreműködésével, akik megállapították a 
vis maior esemény bekövetkezésének tényét.   
A bejelentést l számított Ő0 napon belül a pályázatot is be kell nyújtani, aminek része a 
képvisel -testület azon döntése, miszerint az önkormányzat saját költségvetése terhére nem, 
vagy csak részben tudta ellátni a védekezési feladatok finanszírozását. Az igényelhet  és 
megítélhet  támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az elismert költségek 70 
%-a. Az alapesett l eltér  igényelhet  és megítélhet  támogatás maximális mértéke legfeljebb 
az elismert a helyreállítási költségek 90 %-ának megfelel  mértékű támogatás, ha az 
önkormányzat  
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerér l szóló 
kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy  
b) teljesít képességét a felmerült károk helyreállítása jelent sen meghaladja, feltéve, hogy a 
vis maior esemény rövid id szakon belül ismétl d  természeti vagy id járási csapások 
következményeként alakult ki. Sajnos Dévaványa nem lesz jogosult 90 %-os támogatásra. 
A polgármester szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
120/2018.(III.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás 
jogcímen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz el re nem látható természeti veszély 
miatt szükségessé váló védekezés tárgyában, mivel Dévaványa város területén leesett ónos 
es , valamint az azt követ  viharos széllökés a település egészére kiterjed  több napos 
áramkimaradást okozott. 

A védekezés forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás  175.246 Ft 30 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 408.906 Ft 70 
Források összesen 584.152Ft 100 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere által 2018. március 18- 22-e között elrendelt 
védekezési feladatok összköltsége 584.152,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 
tudja biztosítani.  
A képvisel -testület a saját forrás összegét Dévaványa Város Önkormányzat 
Képvisel -testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésér l szóló 1/2018.(I.26.) 
önkormányzati rendeletében a tartalék terhére biztosítja. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete kijelenti, hogy e tárgyban korábban 
vagy e pályázattal egyidejűleg pályázatot, nem nyújtott be.  
 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
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Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy a Mez túri úti 
sorompó felújítását április hónapban el fogják kezdeni. Felvették a kapcsolatot a MÁV 
illetékeseivel, szerették volna elérni azt, hogy a csapórudas sorompót alakítsák át jelz lámpás 
sorompóvá. Sajnos ez ügyben nem jártak sikerrel. A levelükben leírták, hogy az útátjárók 
biztosítási módját, kialakítását az illetékes hatóság rendszeresen felülvizsgálja. Amennyiben a 
hatóság engedélyezi, természetesen van lehet ség a csapórudas sorompó cseréjére fény és 
félsorompós típusúra. Egy ilyen berendezés telepítési költsége megközelít leg ő0-60 millió 
forint, melyben nem szerepelnek a hatósági engedélyeztetés díjai. A MÁV Zrt-nek erre 
rendelkezésre álló kerete nincs, amennyiben az önkormányzat tud erre forrást biztosítani, úgy 
szívesen együttműködnek a megvalósításban.  
Elmondja, hogy a településen ezen az egy helyen található csapórudas sorompó, amelyet 
szeretnek hosszúideig leengedve tartani. Az eddigi jelzések nem voltak sikeresek. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni? 
Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  
Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy a járdaépítési program hol kezd dik el, - amire 
megszavazták a költségeket - és hány brigáddal végzik a munkát? 
Valánszki Róbert polgármester – amire a mai összeget megszavazták, az a lakossági 
járdaépítés. Amit öner b l fognak végezni közfoglalkoztatás keretében, az a Szeghalmi úton 
fog elindulni, az Eötvös utca és a Batthyányi utca közötti szakaszon. A kisebb létszámú 
brigád pedig kisebb volumenű felújításokat fog végezni. A munkálatokat a jöv  héten fogják 
elkezdeni, ha az id járás kedvez  lesz.  
Elmondja még, hogy a lakossági igénylést pedig a műszaki irodában kell megtenni.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
el tt? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvev k részér l nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény Ő6. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képvisel -testületnek zárt ülést kell tartania, 
önkormányzati hatósági, valamint kitüntetési ügy tárgyalásakor.  
 
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képerny je 
el tt lév  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/803-3/2018. iktatószámú külön jegyz könyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag. 
 Ugyanezen jegyz könyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester az ülést 1625 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az els  oldalon - 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyz  

 


