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DV/364-7/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 
Földi Imre   képviselő 

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

 
Távolmaradt:   Valánszki Róbert   polgármester 

 Nyuzó Marietta  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
    
 
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
 
Meghívottak: dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, 
Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Bakó Bernadett a 
DÁMK igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Szalai Ildikó védőnő, Tímár Erika védőnő, Boda 
Ferencné iskolavédőnő, Bogya Istvánné a Családsegítő-Szolgálat telephely koordinátora. 
 
Az alpolgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként 
meghívottakat, a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  
 
Az alpolgármester elmondja, hogy a mai ülésen Valánszki Róbert  polgármester nem jelent 
meg, aki távolmaradásának okát jelezte, valamint Nyuzó Marietta képviselő, aki 
távolmaradásának okát nem jelezte.  
Az alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
7 fő. 
 
Az alpolgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülése. 
El adó:     Dorogi János Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
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2. Beszámoló a Gyomaközszolg Kft. 2017. évi gazdasági mérlegéről, valamint a 
2018. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  
El adó:  Kanó József Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 
4. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról. 

El adó:  Szarka Andrea aljegyző  
 

5. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló. 
El adók: Bogya Istvánné telephelyvezető  

Szalai Ildikó védőnő 
Tímár Erika védőnő 
Boda Ferencné iskolavédőnő  
 

6. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása.  
El adó: Czene Boglárka jegyző 
 

7. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezése. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyző 

 
8. A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek 

fejlesztése című pályázat benyújtásáról döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
9. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyző 

 
10. A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

szerződés tervezet elfogadása. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

11. Napelemes beruházásra kijelölt terület értékesítésére beérkezett ajánlatról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

12. Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó vegyszerezési munkára beérkezett 
ajánlatról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
13. Döntés pályázat benyújtásáról a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 

működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására” című 
felhívásra. 
El adó:  Mile Lajos alpolgármester 
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14. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” 
tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
15. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési 
eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
16. „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 eszközbeszerzésre” tárgyú 
beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

17. „Ajánlattétel a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, 
BMÖGF/107-9/2017. kódszámú pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési 
feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

18. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 
pályázat megvitatása. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
19. Szarvasi Járásbíróságra történő soron kívüli ülnökjelölés. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

20. Bejelentések 
 

Zárt ülés: 
 

1. „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2.  „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

3. „DÉVAVÁNYA OKTATÁSÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
4. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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Az alpolgármester javasolja, hogy a 2-es számú napirend megtárgyalását követően a 20-as 
napirenddel foglalkozzanak, mivel ezen napirend előterjesztője is Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző.  
Az alpolgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
Határozat: 
125/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 26-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülése. 
El adó:     Dorogi János Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  

 
2. Beszámoló a Gyomaközszolg Kft. 2017. évi gazdasági mérlegéről, valamint a 

2018. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról.  
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  
El adó:  Kanó József Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 
4. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról. 

El adó:  Szarka Andrea aljegyző  
 

5. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló. 
El adók: Bogya Istvánné telephelyvezető  

Szalai Ildikó védőnő 
Tímár Erika védőnő 
Boda Ferencné iskolavédőnő  
 

6. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása.  
El adó: Czene Boglárka jegyző 
 

7. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezése. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyző 

 
8. A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek 

fejlesztése című pályázat benyújtásáról döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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9. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyző 

 
10. A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

szerződés tervezet elfogadása. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

11. Napelemes beruházásra kijelölt terület értékesítésére beérkezett ajánlatról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

12. Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó vegyszerezési munkára beérkezett 
ajánlatról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
13. Döntés pályázat benyújtásáról a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 

működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására” című 
felhívásra. 
El adó:  Mile Lajos alpolgármester 

 
14. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” 
tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
15. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési 
eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
16. „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 eszközbeszerzésre” tárgyú 
beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

17. „Ajánlattétel a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, 
BMÖGF/107-9/2017. kódszámú pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési 
feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

18. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 
pályázat megvitatása. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
19. Szarvasi Járásbíróságra történő soron kívüli ülnökjelölés. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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20. Bejelentések 
 

Zárt ülés: 
 

1. „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2.  „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

3. „DÉVAVÁNYA OKTATÁSÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
4. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

 
Mile Lajos alpolgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a 
két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 
Az alpolgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez rövid kiegészítést tesz. 
A 103/2018.(III.29.) Dv.Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a jelentés készítése óta 
a CSA-VÁN AGROLOG Kft-vel az adásvételi szerződés aláírásra került.  
A 119/2018.(III.29.) Dv.Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a jelentés készítése óta 
a Dévaványai Sportegyesülettel a támogatási megállapodás megkötésre került.  
Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2018.04.04-én a polgármester Gyomandrődön volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
új irodájának átadásán.  

- 2018.04.05-én Gyomaendrődön egyeztetett az EFOP 1.5.3 pályázat kapcsán. 
SZSZB tagok eskütétele volt.  

- 2018.04.06-án a 2018. szeptember 15-én megrendezésre kerülő családi nappal 
kapcsolatban egyeztetett a szervezőkkel.  

- 2018.04.09-én Békéscsabán a vezető védőnővel egyeztetett a polgármester a helyi 
szolgálat működéséről.  

- 2018.04.09-én Békéscsabán a bölcsőde ügyében a tervezővel egyeztetett: nem 
hajlandó lemondani a szerzői jogokról, mely az Eu-s forrás miatt kötelező lenne, 
illetve tájékoztatta, hogy további javításokat fognak kérni a tervben/költségvetésben 
szereplő hibák miatt.  

- 2018.04.09-én Békésen a KBC ülésén vett részt, ahol a mérleg és az üzleti terv került 
elfogadásra.  

- 2018.04.13-án a Gyomaközszolg Kft. taggyűlésén vett részt, ahol elfogadták a Kft. 
mérlegét, az üzleti terv nem került elfogadásra.  

- 2018.04.13-án a Körös-Maros Nemzeti Parknál egyeztetett a III. Túzokfesztivál 
rendezésével kapcsolatban.  

- 2018.04.13-án a Vállalkozói Fórum került megtartásra.  
- 2018.04.17-én Békés Református Lelkész Hivatal: egyeztetés esperes úrral az iskola 

jövőjéről, templom felújításról. Az előbbi esetben az iskolát változatlanul működtetik, 
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illetve az utóbbi esetben a hiánypótlást benyújtották, de ezt követő érdemi 
információjuk nincs.  

- 2018.04.19-én Gyomaendrőd Önkormányzatánál egyeztetés volt az EFOP 1.5.3 
pályázat kapcsán, várhatóan e hónap végén megérkezik a támogatás a konzorcium 
vezető gyomaendrődi önkormányzat számlájára, illetve ezt követően kerülhet 
kiutalásra az ösztöndíjban részesülők számára az összeg.  

- 2018.04.23. Békéscsaba: a rendőrség napja alkalmából szervezett megyei ünnepségen 
Szegedi Róbert őrsparancsnok jutalmazása.  

- 2018.04.23. Egyeztetés a városnapi rendezvényről, vendéglátásról. 
 

o A Dévaványa-Körösladány közötti útfelújítással kapcsolatban elmondja, hogy a közút 
nem hivatalos tájékoztatása szerint május közepe körül várható a munkák folytatása, 
mivel az aszfalt közbeszerzése során problémák merültek fel. Erről semmilyen módon 
nem tájékoztatták az önkormányzatot, ezért írásban megkeresték a Közutat.  

o TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta Idősek Otthona 
energetikai korszerűsítése” című pályázat lebonyolításával kapcsolatosan 2018. 
március 29-én egy gyorsított beszerzési eljárás eredményeként a JURATIO Zrt-vel 
kötöttek szerződést a tárgyi projekt közbeszerzési eljárásának biztosítására annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás mihamarabb elindulhasson.  

o Újabb összeg érkezett a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattól (kerekítve 
250.000,- Ft). Próbálkoztak a végrehajtás felfüggesztésével, de a bíróság elutasította. 
A levél a képviselők számára e-mailen kiküldésre került.  

o Május 1-el kapcsolatban elmondja, hogy a kolbászjegyet a közintézményekben 
dolgozók megkapták, amelyet 10 óráig lehet átvenni, azt követően fizetni kell érte.  

A polgármester az észrevételekre, kérdésekre írásban szívesen ad további tájékoztatás.  
 
Az alpolgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
126/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2018.(III.13.), 
66/2018.(III.13.), 71/2018.(III.13.), 74/2018.(III.29.), 75/2018.(III.29.), 
76/2018.(III.29.), 77-90, 92-97, 99-102/2018.(III.29.), 91/2018.(III.29.),   
98/2018.(III.29.), 103/2018.(III.29.), 104/2018.(III.29.), 105/2018.(III.29.), 
106/2018.(III.29.), 108/2018.(III.29.), 109/2018.(III.29.), 110/2018.(III.29.), 
111/2018.(III.29.), 112/2018.(III.29.), 113/2018.(III.29.), 114/2018.(III.29.), 
115/2018.(III.29.), 117/2018.(III.29.), 118/2018.(III.29.), 119/2018.(III.29.) Dv. Kt. 
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határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
Id közben Nyuzó Marietta képvisel  megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 8 f .  
 
 
1. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a temető 
üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
teljesülésüléséről szóló tájékoztató megvitatása.  
Az alpolgármester megadja a szót az ügyvezető részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a testületi ülésen jelenlévőket. 
A leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Az ügyvezető köszönetet mond az önkormányzatnak, a dévaványai lakosoknak a temetőhöz 
történő hozzáállásuk miatt.  
Szól a temetőben a hulladék elhelyezéséről, annak elszállításáról. Igyekszenek a temető 
karbantartását folyamatosan végezni. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a dolgozói létszámuk dévaványai lakosokkal bővült, 5 fő 
dolgozójuk van főállásban. Lehetőségeik szerint ezen dolgozói létszámot bővíteni kívánják.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni az elmondottakat az ügyvezetőnek.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a hétfői 
bizottsági ülésen jelen volt Dorogi Úr is, aki részletes tájékoztatást adott számukra.   
A bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé. 
Szó volt arról is az ülésen, hogy a jövő évi költségvetésbe bizonyos fejlesztések ütemezése 
kerüljön bele. A műszaki iroda az üzemeltetővel egyeztetve készítse elő, hogy mely 
fejlesztések megvalósítása a legszükségesebb. Említést tesz az aszfalt utakról, parkoló 
bővítésről, valamint zöldítésről, fásításról.   
Az előző évben beszerzésre került 1 db 2 férőhelyes halottak hűtésére alkalmas hűtő, a 
második is cserére szorul. A bizottság javasolja, hogy 1 db 2 férőhelyes halottak hűtésére 
alkalmas hűtő beszerzésére vonatkozó eljárás kerüljön lefolytatása. 
Az ülésen kirívó gond, probléma nem merült fel. A bizottság megköszöni a Pietas Kft. 
ügyvezetőjének és dolgozóinak a munkáját.  
A bizottság elnöke röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – szól a temetőben 
időközönként kialakuló közlekedési nehézségekről. Meglátása szerint a Homokbánya utat 
útalappal kellene ellátni, így a temető hátulról megközelíthető lenne. A forgalmat ez esetben 
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egyirányúsítani lehetne. A felvetést javasolja megvizsgálni. A fejlesztési elképzelések között 
ezt is lehetne szerepeltetni.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen az utakról volt szó, természetesen a javaslatok ki lesznek dolgozva.  
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Dorogi János ügyvezető részére.  
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – egyetért azzal, hogy valamilyen megoldást 
kell találni, hiszen látja ő is az időközönként kialakuló úgymond közlekedési „káoszt”. 
Megjegyzi, hogy sok temetőben még út sincs.  
Elmondja, hogy a Homokbánya felőli bejáratot felszámolták, mivel ott mezőgazdasági gépek 
jártak be. Ha ismételten meg lesz nyitva az említett bejárat, az problémát fog okozni. Valóban 
kell megoldást találni, de a bizottság elnöke által tett javaslat nem megfelelő. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Dorogi Úrnak az elmondottakat. 
Megadja a szó Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a temetőben a halottak napján, valamint 
temetés alkalmával van nagyobb forgalom. Az út mentén már alakítottak ki kitérőket, ahol az 
út szélessége lehetővé teszi, ott még kell élni az ilyen megoldással. Ez sokat segítene.  
Ezúton köszöni meg a temetőben dolgozók munkáját.  
Mile Lajos alpolgármester – az írásos anyag 2. számú mellékletében olvasható, hogy 2018. 
évben legfontosabb feladat a temető körbekerítése. Korábban az önkormányzat készített 
kerítést, amely valamilyen úton módon eltűnt. Ezen feladatra is meg kell találni a megoldást, 
hogy az előírásoknak megfeleljenek.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Megköszöni Dorogi Úrnak és a Kft. dolgozóinak a munkáját.  
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Pietas Kft. tájékoztatóját, valamint egyetért azzal, hogy 1 db 2 férőhelyes 
halottak hűtésére alkalmas hűtő beszerzésére vonatkozó eljárást folytassák és azzal, hogy a 
szükséges fejlesztésekről történjenek egyeztetések annak érdekében, hogy az önkormányzat 
2019. évi költségvetésébe be lehessen tervezvni, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
127/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről, a temetkezési 
tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról - 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a Pietas Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak a 
munkáját.  
 
A Képviselő-testület 1 db 2 férőhelyes halottak hűtésére alkalmas hűtő beszerzésére 
vonatkozó eljárás lefolytatása mellett dönt.  
 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a Pietas Kft-vel egyeztetések 
történjenek a temetőben szükséges fejlesztésekről annak érdekében, hogy a 
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megvalósítás költsége az önkormányzat 2019. évi költségvetésbe betervezhető 
legyen.   
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  folyamatos 

 
(A Pietas Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. benyújtotta a 
Képviselő-testület elé a társaság működéséről szóló 2017. évi beszámolót, valamint a 2018. 
évi üzleti tervét jóváhagyásra.  
Az alpolgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint, a 
társaság legfőbb szerve a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény 
szerinti mérlegbeszámoló jóváhagyása. A legfőbb szerv a beszámoló elfogadásáról a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentése, valamint a független könnyvvizsgálói jelentés birtokában 
rendelkezik. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a beszámolóról 
szóló jelentést. A Független Könnyvvizsgálói vélemény tanúsítja, hogy az egyszerűsített 
beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről. 
A jogszabályi változás következtében az egyszerűsített éves beszámoló eredmény 
kimutatását, valamint a mérleget külön kell elkészíteni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási, illetve egyéb nem közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan. A kiegészítő 
mellékletben együttesen került értékelésre. 
A Taggyűlés 2018. április 16-án megtárgyalta az előterjesztett beszámolót és a kivonatolt 
mellékletben lévő határozatokat hozta. 
A Taggyűlés a 2018. évre vonatkozó Üzleti tervet számszakilag nem találta kellőképpen 
megalapozottnak, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezte. Erről a képviselő-testület 
később fog döntést hozni.  
A Taggyűlés 6/2018. (IV.16.) döntését a képviselő-testületnek szükséges tudomásul venni, 
mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Vaszkó 
Anikó ügyvezető a 2017. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a Gyuricza Máté műszaki ügyintézőnek az 
elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület felé.   
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki tudomásul veszi a - Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.- 
Taggyűlésnek az 5/2018.(IV.16.) számú döntését a Társaság 2017. évről szóló beszámolójáról 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
128/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a - 
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.- Taggyűlésnek a 
5/2018. (IV.16.) számú döntését a Társaság  2017  évről szóló beszámolójáról.   
A társaság 2017. évi mérleg szerinti eredménye: 
1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 27.502 ezer forint, 
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 1.512 ezer forint, 
 
Az eszközök és források értéke egyezően: 
1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 112.034 ezer forint, 
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 11.171 ezer forint, 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal  

 
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a javasolja, 
hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a határozati javaslatban foglaltakat. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki tudomásul veszi a Taggyűlés 6/2018. (IV.16.) döntését, mely szerint a 2013. évi V. 
törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 2017. évi 
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezte, ezért részére a felmentvényt megadta kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
129/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Taggyűlés 
6/2018. (IV.16.) döntését, mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése 
alapján igazolta, hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 2017. évi beszámolási időszakban 
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért 
részére a felmentvényt megadta.    
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal  

 
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati 
javaslat elfogadását javasolja a testület felé.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki tudomásul veszi a Taggyűlés 7/2018.(IV.16.) döntését, mely szerint a 2018. évi Üzleti 
terv nem került elfogadásra és az a kiegészítő adatokkal májusban kerüljön ismételten 
megtárgyalásra kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
130/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Taggyűlés 
7/2018. (IV.16.) döntését, mely szerint a 2018. évi Üzleti terv nem került elfogadásra 
és az a kiegészítő adatokkal májusban kerüljön ismételten megtárgyalásra.    
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal  

 
 
20. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos. 
Elmondja, hogy a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló 
szúnyoggyérítési programban Dévaványa 2002. év óta vesz részt tagi minőségben. A társulás 
2013. november 12-én átalakult konzorciummá, megnevezése ezt követően: Körös-völgyi 
Konzorcium.A Konzorcium 2017. december 20-án tartott taggyűlésén arról született döntés, 
hogy a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései a 2018-évi szúnyoggyérítési feladatok 
elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatását indítja meg.  
Az ajánlati felhívást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, Dévaványa ajánlati rész száma: 
9. 
 

Tartalom: 9. Mennyiség 
Légi Kémiai kezelés   3 alkalom, 900 ha 
Földi Kémiai kezelés  3 alkalom, 900 ha 
Földi Biológiai kezelés  3 alkalom, 6 ha 

 
A Konzorcium Közgyűlése a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrődi Város 
Önkormányzatát, mint gesztor települést kérte fel. 
A közbeszerzési eljárás eredményéről dönteni jogosult: 
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 

Közbeszerzési Bizottsága 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje: 2018. április 9-én 11 óra volt. 
Határidőre két gazdasági szereplő adta be ajánlatát, amely az előterjesztésben részletezve van.  

1. KOMPLEX AIR KFT. 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1. 
2. SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. (RSZ-

COOP Kft.) 
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Az ajánlatok bontását követően a Bíráló bizottság azokat megvizsgálta, és Komplex Air Kft. 
ajánlattevő ajánlatában hiányosságokat talált. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján hiánypótlást rendelt el. 
A hiánypótlás teljesítésének elmulasztása miatt a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
Komplex Air Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottsága, mint a Körös-völgyi Konzorcium 6/2017.(XII.17.) számú 
határozatával megbízott gesztor Önkormányzat döntéshozó Bizottsága a „Szúnyoggyérítési 
feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánította. 
Az eljárás nyertese valamennyi rész vonatkozásában a SZEMP-AIR-RSZ-COOP 
KONZORCIUM közös ajánlattévők ajánlata, mivel az értékelési szempontok szerinti 
legkedvezőbb ajánlatot tette. 
Megkérdezi Gyuricza Máté műszaki ügyintézőt, hogy a leírtakhoz kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni? 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – a leírtakhoz szóbeli kiegészítés nincs.  
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja a 
testület felé, hogy vegyék tudomásul Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának, a KBE-02739/2018. számú 
„Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium 
tagtelepülései részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntését.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a szúnyoggyérítés 3 alkalommal fog megtörténni az elmondottak alapján. Ha 
további gyérítésre lesz szükség, ahhoz az önkormányzatnak forrást kell biztosítani. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára -  
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
131/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottságának, a KBE-02739/2018. számú „Szúnyoggyérítési 
feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Gyuricza Máté műszaki ügyintéz  
Határid :  azonnal 
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3. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 
a 2017. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  
Ezen jellegű feladatokat a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság látja el.  
Az alpolgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, széleskörű tájékoztatást ad a 
jelenlévők számára.  
Az alpolgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság keddi ülésén tárgyalta meg a beszámolót. Az írásos anyag kapcsán az ülésen vita 
nem alakult ki. A beszámolóban részletesen beszámoltak az elmúlt évi munkájukról.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. az ágazati kormány- és miniszteri rendeletek, a helyi rendeletek, valamint az 
Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában foglalt felhatalmazásnak 
megfelelően átruházott hatáskörében a Polgármester, a Jegyző, illetve Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt a 
költségvetésben előirányzott szociális célú támogatások elosztásáról, valamint döntési jogköre 
mellett véleményező jogköre is van.  
A Polgármesterre átruházott jogkörök: 
- települési támogatás esetében: születési támogatás, köztemetés; 
- rendkívüli települési támogatás keretében: temetési támogatás, elemi kár miatt adható 

támogatás. 
Az elmúlt évben az előzőekben ismertetettekre 4,2 millió forint került kifizetésre.  
A Jegyzőre átruházott hatáskörök:  
- a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

támogatás megállapítása, 
- rendkívüli települési támogatások körében krízistámogatásként a gyermek családjával 

való kapcsolattartásának biztosításához, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szünidei étkeztetése, 
- egyéb alapvető szükségletek támogatása tekintetében az egyszeri meleg étkeztetés 

megállapítása. 
A jegyző hatáskörbe tartozó települési lakhatási támogatás 2017. évben 9.192.000,- Ft volt. 
Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előző évben 19 ülést tartott.  
A bizottság hatáskörébe tartozó ügyek a következők: 
- rendkívüli települési támogatás, 
- szociális földprogram, 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, 
- Fiatalok életkezdési kiegészítő támogatása, 
- Szociális bérlakás ügyek. 
Az elmúlt évben ezen célokra 13.640.000,- Ft került kifizetésére. 
A bizottság elnöke röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán. 
A bizottság nevében megköszöni az igazgatási iroda munkáját.  
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a fiatalok életkezdési kiegészítő támogatásánál 
az írásos anyagban olvasható, hogy 5 gyermek nevére nyitott start- betétszámlára, összesen 
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100.000,- Ft támogatás lett megállapítva. Sajnos továbbra is nagyon kevesen igénylik a 
támogatás megállapítását. A születések számához ezen szám nagyon alacsony.  
A szülők vagy nincsenek kellőképpen tájékoztatva erről a lehetőségről, vagy nem kívánják 
igénybe venni.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, ezen 
témáról a védőnők tudnak tájékoztatást adni. Tudomása szerint, ha valaki igénybe veszi ezt a 
támogatást, abban az esetben ennek folytatása van, tehát anyagi terhet jelent a szülő számára.  
Szalai Ildikó védőnő – elmondja, hogy a szülők a kellő tájékoztatást ez ügyben megkapják. A 
startszámlát csak a Magyar Államkincstárnál lehet megkötni. A szülő számára gondot 
jelenthet egy csecsemővel beutazni Békéscsabára. Ez egy lehetőség, a szülő vagy él vele, 
vagy nem.   
dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese – elmondja, hogy 
utána fognak nézni annak, hogyan tudnának ez ügyben segítséget nyújtani.  
Kiss Károly alpolgármester – bízik abban, hogy a kormányablaknál a szülők meg tudják 
kötni a startszámlát. Előre is köszöni a hivatalvezető-helyettes segítségét.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a hozzászólásokat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Az alpolgármester javasolja, hogy a napirendet zárják le. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
132/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális 
helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az 
Igazgatási Iroda munkáját.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  - 

 
(A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása.  
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámoló a Képviselő-testület elé benyújtásra 
került, amelyet május 31-ig kell elfogadniuk.  
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A beszámolónak meg vannak határozva a tartalmi követelményei, amelynek megfelelően 
készült el.  
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a beszámolót keddi ülésén véleményezte, amelyet elfogadásra javasol a testület felé. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Az alpolgármester megadja szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 
a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  
A bizottsági ülésen felmerült kérdésre Szarka Andrea aljegyzőtől a választ megkapták.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló 
beszámolót kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
133/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló 2017. évi beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a gyermekjólét és 
gyermekvédelem területén dolgozó munkatársaknak elhívatott munkájukért.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  
 
Felel s:   Czene Boglárka jegyz  
Határid :   2018. május 31. 

 
(A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képez.) 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámolók 
megtárgyalása. 
A beszámolók elkészítésével szintén jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget.  
A beszámolók részletesek, mindenre kiterjedőek.  
Az alpolgármester megadja a szót Szalai Ildikó védőnő részére, hogy szóbeli kiegészítését 
tegye meg. 
Szalai Ildikó védőnő – köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
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Mile Lajos alpolgármester –megadja a szót Tímár Erika védőnő részére, hogy szóbeli 
kiegészítését tegye meg. 
Tímár Erika védőnő – köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy két bizottsági ülésen is megtárgyalták a beszámolót.  
Úgy gondolja, hogy a beszámoló részletes, ezért nem kívánja kiegészíteni. A feltett 
kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. 
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Boda Ferencné iskolavédőnő részére, hogy ha 
van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. 
Boda Ferencné iskolavédőnő – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét. Úgy gondolja, a 
beszámolóban minden részletesen benne van, ezért nem kívánja azt szóban kiegészíteni. A 
felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Bogya Istvánné telephely koordinátor részére, ha 
a leírtakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Bogya Istvánné telephely koordinátor – az írásos beszámolóhoz kiegészítést nem kíván tenni. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Mile Lajos alpolgármester – megadja szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – ülésükön a 
beszámolókat megvitatták, amelyek részletesek, mindenre kiterjednek. A napirend kapcsán 
kérdések nem fogalmazódtak meg.  
A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja a testület felé.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottsági ülésen felmerült 
kérések a jegyzőkönyvben rögzítve lettek, amelyek a védőnők munkájának könnyítésével 
kapcsolatosak (pl. kerékpár kihordási idejének csökkentése, védőoltások ingyenesen történő 
biztosítása). 
A bizottság a gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 
elismerését fejezi ki. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – röviden szól arról, hogy a településen a nőgyógyászati 
szakrendelésen az utóbbi időben hány fő jelent meg és az esetszámokról. Meglátása, hogy a 
lehetőségekhez mérten próbálják segíteni a dévaványai lakosok egészségügyi ellátását.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Kiss Károly alpolgármesternek az elmondottakat.   
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról szóló beszámolókat 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
134/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítői-gyermekjóléti, 
a védőnői feladatellátásról szóló 2017.  évi beszámolókat elfogadja. 
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A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 
elismerését fejezi ki. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  
 
Felel s:   Czene Boglárka jegyz  
Határid :   2017. május 31. 

 
(A napirendhez kapcsolódó beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
Az alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban több benyújtott pályázat is 
eredményes elbírálásban részesült, a teljesség igénye nélkül többek között KÖFOP-1.2.-
VEKOP, TOP-3.1.1,  EFOP-3.3.2, EFOP-1.5.3, TOP-3.2.1, TOP 1.1.1, stb. A támogatási 
szerződés megkötését követően a szerződés adatlapján szerepelt, hogy a pályázat eredményes 
lebonyolításához előírtak kormányzati funkciókat. A kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 
alapján az alábbi az alábbi kormányzati funkció módosítás szükséges:  013370    Informatikai fejlesztések, szolgáltatások  045140    Városi és elővárosi közúti személyszállítás  047120    Piac üzemeltetése  062020    Településfejlesztési projektek és támogatásuk  104030    Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,   

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján  107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  084070    A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése 

A változás miatt az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014.(V.30.) számú önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. 
A rendelet módosítás az 1. mellékletet érinti, melyben a Dévaványa Város Önkormányzat 
által alkalmazott kormányzati funkciói kerültek felsorolásra.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a rendelet 
megalkotásával egyetért.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 

Dévaványa Város Önkormányzat  
Képvisel -testületének  

9/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 
a képvisel -testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

19/201Ő.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Elmondja, 
hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, 
Vörösmarty u. 4-6. sz.) intézményvezetői beosztásának ellátására a Gyulai Tankerületi 
Központ pályázatot írt ki.   
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 29. volt.  
A megadott határidőig egy érvényes pályázat került benyújtásra, Baloghné Berényi Erzsébet 
részéről, aki jelenleg intézményvezetői beosztásban dolgozik a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.  
A pályázat felbontása során megállapításra került, hogy a benyújtott TK/035/00590-6/2018. 
iktatószámú pályázat teljes körűen megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek.  
A 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) e) pontja értelmében a fenntartónak „a köznevelési 
intézmény vezetőjének megbízásával /…/ összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt ki kell kérnie a – (4) h) – a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzat 
véleményét”.   
Teleki-Szávai Krisztina a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója kéri, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett TK/035/590-6/2018. 
iktatószámú pályázatot, az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések támogatásáról, vagy elutasításáról hozzon 
határozatot.  
A véleményezésre legalább 30 nap áll rendelkezésre, ezért kéri a képviselő-testület által 
hozott határozat két példányát 2018. május 5. napjáig megküldeni a Tankerületi Központ 
részére (5700 Gyula, Ady Endre utca 19.).  
A pályázati anyag az előterjesztés mellékletét képezi.  
Az alpolgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén a pályázati anyagot véleményezte. A bizottság támogatja, hogy 2018. 
augusztus 16. – 2023. augusztus 15. közötti időszakban az intézményvezetői (magasabb 
vezetői) beosztást Baloghné Berényi Erzsébet lássa el.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az elmúlt héten a választást megelőzően az intézmény 
dolgozói megismerték a pályázat anyagát, azzal kapcsolatban kérdéseket tehettek fel. A 
szakmai bizottság is összeült, szintén tehettek fel kérdéseket. A pályázatról írásos vélemény 
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készült, amelyet a pályázó megismerhetett. A szakmai bizottság 96 %-ban támogatta a 
pályázatot, bizalmat adott az intézményvezető asszonynak.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetője részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője – köszönti az ülésen megjelenteket, a tévé képernyője előtt lévő 
lakosokat.   
Elmondja, hogy a legutóbbi pályázat óta eltelt öt év. A megváltozott feltételek ellenére úgy 
döntött, hogy tartja magát ahhoz az ígéretéhez, amelyet 2007. évben tett, hogy számára a 
legfontosabb az iskola, a Dévaványán élő gyermekek oktatása, nevelése. Elmondja, hogy 
megváltozott feladatokkal bírnak a jelenlegi intézményvezetők, mivel sokkal több jogkörrel 
rendelkeznek, illetve sokkal több kötelességük van, amit teljesíteniük kell. A Gyulai 
Tankerületi Központ irányítása mellett, illetve a dévaványai Képviselő-testület támogatásával 
eddig is végre tudta hajtani a feladatot, természetesen a munkatársai segítették ebben. Bízik 
abban, amennyiben a kinevezése véglegesítésre kerül, akkor tovább tudja szolgálni 
Dévaványán az oktatás-nevelés ügyét és továbbra is jó kapcsolatban marad Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületével.  
Megköszöni a bizalmat.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébetnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –  
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
135/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, 
Vörösmarty u. 4-6. sz.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett 
TK/035/590-6/2018. iktatószámú pályázatot, az intézmény vezetésére vonatkozó 
program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, és azt 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 2018. augusztus 16. – 2023. augusztus 15. 
közötti időszakban az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztást Baloghné 
Berényi Erzsébet lássa el.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat két eredeti 
példányának megküldéséről gondoskodjon a Gyulai Tankerületi Központ (5700 
Gyula, Ady Endre utca 19.) felé. 

 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester  

Szarka Andrea aljegyz  
Határid :  2018. május ő.  
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8. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Elmondja, 
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást működtető 
és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.  
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt 
támogatás 100 %-os, saját forrást nem igényel. 
A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új, vagy használt gépjármű vásárlása, 
meglévő járműpark bővítése vagy járművek cseréje. 
A számla kiállításának időpontjában a használt gépjármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem 
lehet. 
A pályázók köre állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
fenntartói. 
Igényelhető támogatás mértéke:  minimum 2.000.000,- Ft/pályázó,  maximum 9.000.000,- Ft/ pályázó. 
Elszámolható költség: a pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással 
összefüggésben felmerült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a szerint a gépjármű 
bekerülési értéke. Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem 
illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai 
feladataihoz. 
Pályázat benyújtási határideje: 2018. március 30. – 2018. április 30. 23.59 perc. 
Támogatási időszak: 2018. június 1. – 2019. június 30. közé eső időszak. 
Az ismertetett pályázat keretében a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény keretében működtetett támogató szolgáltatás feladatellátásához kívánnak egy új 
VW Caddy Maxi Trendline 2.0 TDI SCR BMT típusú gépjárművet beszerezni. 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyetért a 
pályázat benyújtásával.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.   
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk szintén támogatja a pályázat benyújtását.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
136/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt támogató szolgáltatást működtető és 
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében egy új 
gépjármű beszerzésére. 
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A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és 
megítélt támogatás 100 %-os, saját forrást nem igényel. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtásával. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

Tóth Julianna intézményvezet  
Határid : 2018. április 30. – a pályázat benyújtásának határideje 

 
 
9. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2108. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet I.7. pont és a I. 10. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra).  
A pályázat célja: amire az önkormányzat pályázhat b) és c) betűvel van jelölve.  
Így: 
b) az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál. 
c) a b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és 
külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra 
pályázhatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. 
§-a szerinti települési támogatások 2018. évi kifizetéséhez.  
A pályázat benyújtási határideje a b) pont esetében 2018. szeptember 30., illetve 2018. 
november 10., valamint a c) pont esetében 2018. augusztus 15. 
A támogatási kérelmekről a bíráló tárcaközi bizottság javaslata alapján a miniszterek 
döntenek: 
- a b) pont szerinti támogatás esetében szükség szerint, legkésőbb 2018. december 10. 
- a c) pont szerinti támogatás esetében 2018. szeptember 30. 
A miniszter döntéséről a nyertes pályázók elektronikus támogatói okiratban értesülnek a 
döntést követő 2 munkanapon belül, majd a helyi önkormányzatokért felelős miniszter ezt 
követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. 
A támogatás felhasználása a b) pont szerinti támogatás esetében a folyósítást követő 
harmadik hónap utolsó napja, a c) pont esetében 2018. december 31. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2017. évben rendkívüli települési támogatás keretében, 
rendkívüli szociális támogatásra felhasznált összeg 15.174.800,- Ft volt.  
Az alpolgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyetért a 
pályázat benyújtásával.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.   
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk szintén támogatja a pályázat benyújtását.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
137/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet I.10. pont szerinti támogatására, külön igénylés útján a települési 
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására  a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési 
támogatások 2018. évi kifizetéséhez.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid : 2018. augusztus 15. – a pályázat benyújtásának határideje 

 
 
10. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Elmondja, 
hogy az Alföldvíz Zrt. 2013. május 10. napján a Közép-Békési Regionális Vízellátó 
Rendszerre vonatkozóan 29 önkormányzattal, 2013. május 21. napján az Orosházi Regionális 
Vízellátó Rendszerre 7 önkormányzattal, a Szeghalom-Füzesgyarmat Regionális Vízellátó 
rendszerre két önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződést. Ezen szerződéseket a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013-ban három különálló víziközmű-
rendszerként hagyta jóvá.  
Az alpolgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – ahogyan az alpolgármester úr is elmondta, 3 különálló 
vízmű rendszerből tevődött össze az Alföldvíz Zrt., a közép békési, az orosházi, valamint a 
szeghalmi-füzesgyarmati regionális vízellátó rendszerből.   
Elmondja, hogy részben megvalósult a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” 
elnevezésű projekt. 
Az említett három víziközmű-rendszer egy önálló, műszakilag egységes víziközmű-rendszerré 
vált. Szükségessé vált a három szerződést egy szerződéssé tenni.   
Röviden szól az előterjesztés mellékletét képező szerződésben foglaltakról.  
Szükséges a Képviselő-testületnek döntést hozni arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés és annak mellékleteinek az aláírására. 
Mivel egységes szerződés lesz, tudomásul veszi a Képviselő-testület a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G § (1) bekezdése szerint - tekintettel arra, 
hogy a BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős 
tulajdonjoggal rendelkezik - a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, 
hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését 
eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók. 



24 
 

Továbbá felhatalmazza a Képviselő-testület a közös képviselőt, hogy BMR víziközmű-
rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési engedély 
módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a 
jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési 
eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok 
nevében történő teljesítését. 
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőbek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a határozati javaslatot – amelyet felolvas a jelenlévők számára – kéri, az 
kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
138/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-
rendszer) vonatkozó, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-
üzemeltetési szerződést valamennyi mellékletével együttesen.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G § (1) bekezdése 
szerint - tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró 
valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik - a jelen szerződés hatályba 
lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst 
jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a 
bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok 
tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók. 

  
A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy BMR víziközmű-
rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési 
engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel 
eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a 
szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben 
előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert  polgármester 
Határid :  2018. május 31. a szerz dés aláírására 
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11. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Elmondja, 
hogy a Képviselő-testület a 2018. március 29-én megtartott ülésén a 108/2018.(III.29.) Dv. 
Kt. számú határozatával döntött az önkormányzati tulajdonú, napelemes beruházás 
megvalósítására kijelölt területek értékesítéséről. 
A pályázat beadási határideje 2018. április 18. 1100 óra időponttal lett meghatározva. A 
pályázatok beadási határidejéig kettő ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

1. Ajánlattevő 
Neve: Euronergy Zeta Kft. 
Címe: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. 
Ingatlan címe, amelyre az ajánlatot adta:  
 Dévaványa, Külterület 01631/37 helyrajzi szám alatti ingatlan 
Ajánlati ár: 785. 000,- Ft+Áfa 

2. Ajánlattevő 
Neve: Euronergy Epszilon Kft. 
Címe: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. 
Ingatlan címe, amelyre az ajánlatot adta:  
 Dévaványa, Külterület 01631/3ő helyrajzi szám alatti ingatlan 
Ajánlati ár: 785. 000,- Ft+Áfa 

Pályázók a pályázatukhoz csatoltak minden előírt mellékletet, a pályázati biztosítékként kiírt 10 % 
ajánlati biztosítékot megfizették, valamint a kiírás szerinti kikiáltási árat megajánlották. 
Megkérdezi Feke László műszaki irodavezetőt, hogy a leírtakhoz kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni? 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ez korábban egy 1,9 hektár nagyságú terület 
volt, a téglagyári iparterület mögött. Telekalakítással 3 részre lett bontva. 2 terület, amely egy-egy 
0,5 megavattos napelemes rendszer kiépítését teszi lehetővé, valamint egy feltáró útra.  
A kiírásra két pályázat érkezet, mind a kettő érvényes volt, ezért az értékesítésről szükséges 
dönteni, valamint a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítani.    
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság az 
előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé.   
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
139/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése” eljárása során beérkezett ajánlat 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Város 

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése” című tárgyban indított 



26 
 

értékesítési eljárásra az Euronergy Zeta Kft. (1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.) 
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig a Dévaványa, Külterület 01631/37 hrsz. 
alatti ingatlanra benyújtott ajánlatát, valamint Euronergy Epszilon Kft. (1084 Budapest, 
Déri Miksa u. 6.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig a Dévaványa, Külterület 
01631/35 hrsz. alatti ingatlanra benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése” című tárgyban indított 
értékesítési eljárás eredményeként az Euronergy Zeta Kft. (1084 Budapest, Déri Miksa u. 
6.) ajánlattevőnek a Dévaványa, Külterület 01631/37 hrsz. alatti ingatlanra benyújtott 
785. 000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát, valamint Euronergy Epszilon Kft. (1084 Budapest, 
Déri Miksa u. 6.) ajánlattevőnek a Dévaványa, Külterület 01631/35 hrsz. alatti ingatlanra 
benyújtott 785. 000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése” című tárgyban a Dévaványa, 
Külterület 01631/35 és 01631/37 helyrajzi számú területekre vonatkozó értékesítési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírásával.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az önkormányzati vagyonban történt változásnak a 
vagyonkataszterben és a vagyonleltárban történő átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Czene Boglárka jegyz  
 Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  2018. december 31. a vagyonkataszterben és vagyonleltárban történt 

változások átvezetésére. 
 
 
Kiss Károly alpolgármester távozott az ülésteremb l, így a testület létszáma 7 f .  
 
 
12. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  
Az alpolgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő és az 
önkormányzat által végzett szántóföldi növénytermesztés 2018. évi munkáihoz elengedhetetlen a 
már elvetett 48,4 ha napraforgó gyomirtó szerrel, valamint igény esetén (pl.: csapadékos időjárás) 
gombaölő szerrel történő kezelése. 
A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek árajánlatkérést. 
A helyi beszerzési eljárásra 2018. április 18. 14 óráig egyetlen ajánlatot nyújtottak be, mely a 
következő: 

1. Szűcs Tibor Imre – 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
   Ajánlati ár 
Munka 

megnevezése 
Mennyiség  

ha 
Nettó 
Ft/ha 

Áfa 
Ft/ha 

Bruttó 
Ft/ha 

Mindösszesen 
bruttó 

Gyomirtó szerrel  
történő permetezés 48,4 20.546,- Ft 5.547,- Ft 26.093,- Ft 1.262.901,- Ft 
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Igény esetén 
gombaölő szerrel  

történő permetezés 48,4 16.196,- Ft 4.373,- Ft 20.569,- Ft 995.540,- Ft 
 
Az ajánlatkérés során kérték a vállalkozásokat, hogy az ajánlati ár meghatározásánál a permetezés 
során felhasznált növényvédő szerek mennyiségét és annak költségét is figyelembe venni 
szíveskedjenek, mivel az önkormányzat nem rendelkezik a növényvédő szerek vásárlási és 
felhasználási engedélyével, ezért a szolgáltatás megrendelésével kívánják a szükséges 
mennyiségű növényvédő szereket beszerezni. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a javasolja 
Szűcs Tibor ajánlatát elfogadni.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
140/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztés 2018. évi mezőgazdasági 
munkáihoz elengedhetetlen növényvédő permetezés tárgyában indított beszerzési eljárás során 
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a növényvédő permetezés tárgyában 

indított beszerzési eljárásra érkezett Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) 
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a növényvédő 
permetezés tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Szűcs Tibor Imre (5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) az alábbi táblázatban adott ajánlatát, mint a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek: 
 

  Ajánlati ár 
Munka 

megnevezése 
Mennyiség  

ha 
Nettó 
Ft/ha 

Áfa 
Ft/ha 

Bruttó 
Ft/ha 

Mindösszesen 
bruttó 

Gyomirtó szerrel  
történő permetezés 48,4 20.546,- Ft 5.547,- Ft 26.093,- Ft 1.262.901,- Ft 

Igény esetén 
gombaölő szerrel  

történő permetezés 48,4 16.196,- Ft 4.373,- Ft 20.569,- Ft 995.540,- Ft 
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a növényvédő 

permetezés tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a növényvédő permetezési munkák 
ellenértékét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások részében elkülönítette, 
az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 1ő. 
 
 
Kiss Károly alpolgármester vissza érkezett az ülésre, így a testület létszáma 8 f .  
 
 
13. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Elmondja, 
hogy az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak 
támogatására (pályázat kódja: KAB-KEF-18-A) elnevezésű felhívására. 
A 2018. április 30-ig nyitva lévő pályázati felhívás célja a már működő KEF-eknek a 
támogatási időszak alatt a helyi drogellenes stratégiában megfogalmazott célok alapján 
megszervezendő programjaikhoz, szakmai működésükhöz támogatás nyújtása. A pályázaton 
belül lehetőség van szakmai tanulmányutak, képzések, jó gyakorlatokat bemutató fórumok, 
közösségi programok, csoportfoglalkozások lebonyolítására. Igényelhető támogatás összege 
minimum 1.000.000,- Ft és maximum 1.500.000,- Ft, a támogatási intenzitás az összes 
elszámolható költség maximum 90 %-a. A pályázati díj 2.200,- Ft. A támogatás formája 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása egy részletben, támogatási 
előleg formájában történik. A megvalósítási időszak 2018. július 01. és 2019. június 30., a 
pályázatok benyújtásának határideje 2018. április 30. 
A DKEF a pénzbeli támogatásból egyrészt saját szervezetének működését tudná biztosítani 
(éves munkaterv elkészítése, szakmai megbeszéléseken, előadásokon való részvétel, médiával 
való együttműködés, KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek, stb.), másrészről 
prevenciós jellegű programokat szeretne kezdeményezni és megvalósítani. Ilyen tervezett 
program a már 4. alkalommal szervezendő „Legyen más a szenvedélyed” elnevezésű 
kirándulás, illetve egy szakmai/tájékoztató előadás lebonyolítása.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a pályázat 
benyújtásával egyetért.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
141/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 
működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására” (pályázat kódja: 
KAB-KEF-18-A) kiírt támogatási felhívására. A pályázathoz szükséges 10 % önerőt, 
azaz bruttó 166.666,- Ft-ot költségvetése tartaléka terhére biztosítja.     
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid : 2018. április 30. – a pályázat benyújtásának határideje 

 
 
14. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán 
szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázattal kapcsolatos támogatási 
szerződés hatályba lépett. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a betervezett programok 
lebonyolításához életmódklubok létrehozása és működtetése szükséges 2 éven keresztül az 
alábbi témákban:  

- Rehabilitáicós és Prevenciós Életmód – Klub,  
- Szabadidős Életmód – Klub,  
- Sport – Klub. 

Az életmódklub létrehozása és működtetése érdekében az önkormányzat helyi beszerzési 
eljárást indított 2018. április 9-én. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. április 13. (péntek) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Farkas Gerg  (őő00 Gyomaendr d, Borostyán u. 20.) 
A) Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub 

Ajánlati ár: bruttó 12ő.000,- Ft/hó 
B) Szabadidős Életmód – Klub  

Ajánlati ár: bruttó 12ő.000,- Ft/hó 
C) Sport - Klub 

Ajánlati ár: bruttó 12ő.000,- Ft/hó 
2. Látkóczki László (őő00 Gyomaendr d, Kálvin János u. ő.) 

A) Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub 
Ajánlati ár: bruttó 1Ő0.000,- Ft/hó 

B) Szabadidős Életmód – Klub  
Ajánlati ár: bruttó 1Ő0.000,- Ft/hó 

C) Sport - Klub 
Ajánlati ár: bruttó 1Ő0.000,- Ft/hó 

3. Szarka Róbert (őő00 Gyomaendr d, H sök útja 81.) 
A) Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub 

Ajánlati ár: bruttó 118.000,- Ft/hó 
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B) Szabadidős Életmód – Klub  
Ajánlati ár: bruttó 118.000,- Ft/hó 

C) Sport - Klub 
Ajánlati ár: bruttó 118.000,- Ft/hó 

4. Dévaványai Sportegyesület (őő10 Dévaványa, Sport u. 7.) 
A) Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub 

Ajánlati ár: bruttó 100.000,- Ft/hó 
B) Szabadidős Életmód – Klub  

Ajánlati ár: bruttó 100.000,- Ft/hó 
C) Sport - Klub 

Ajánlati ár: bruttó 100.000,- Ft/hó 
5. Fülöp Mihály (ő621 Csárdaszállás, Dózsa Gy. u. 21.) 

A) Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub 
Ajánlati ár: bruttó 120.000,- Ft/hó 

B) Szabadidős Életmód – Klub  
Ajánlati ár: bruttó 120.000,- Ft/hó 

C) Sport - Klub 
Ajánlati ár: bruttó 120.000,- Ft/hó 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja az 
„EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi 
járásban című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az A) Rehabilitáicós és Prevenciós Életmód-Klub, a B) 
Szabadidős Életmód Klub és a C) Sport – Klub létrehozására és működtetésre (24 hónapon 
keresztül) a Dévaványai Sportegyesület (5510 Dévaványa, Sport u. 7.) bruttó 300.000,- Ft/hó 
összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
142/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-16-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című 
pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyában indított helyi beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 
kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című 
pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyban indított beszerzési 
eljárásra a Farkas Gergő (5500 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20.), a Látkóczki László 
(5500 Gyomaendrőd, Kálvin János u. 5.), a Szarka Róbert (5500 Gyomaendrőd, 
Hősök útja 81.), a Dévaványai Sportegyesület (5510 Dévaványa, Sport u. 7.) és a 
Fülöp Mihály (5621 Csárdaszállás, Dózsa Gy. u. 21.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 
határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-
16-2017-000Ő2 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendr di 
járásban című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként az A) Rehabilitáicós és Prevenciós Életmód-
Klub, a B) Szabadidős Életmód Klub és a C) Sport – Klub létrehozására és működtetésre 
(24 hónapon keresztül) a Dévaványai Sportegyesület (őő10 Dévaványa, Sport u. 7.) 
bruttó 300.000,- Ft/hó összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-
16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban 
című pályázathoz életmódklub létrehozása és működtetése” tárgyban indított 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képviselő-testület az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások 
fejlesztése a gyomaendrődi járásban című pályázathoz életmódklubok létrehozásához és 
működtetéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék 
előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 2. 
 
 
15. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázattal kapcsolatos támogatási 
szerződés hatályba lépett. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a programok 
(egészségügyi, sport, kulturális rendezvényekhez) lebonyolításához a betervezett eszközök 
beszerzése szükséges, így ennek érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 
2018. április 12-én. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. április 19. (csütörtök) 16 óráig volt 
lehetőségük ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Metal Stop Kft. (5500 Gyomaendr d, Bajcsy u. ŐŐ.) 
A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközök  

Ajánlati ár: nettó 6.731.000,- Ft + Áfa = bruttó 8.őŐ8.370,- Ft 
B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 

Ajánlati ár: nettó ő83.200,- Ft + Áfa = bruttó 740.664,- Ft 
C) Légvár 

Ajánlati ár: nettó 620.000,- Ft + Áfa = bruttó 787.Ő00,- Ft 
2. Moldván János egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 

A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközök  
Ajánlati ár: nettó 7.ő02.Ő89,- Ft + Áfa = bruttó 9.528.161,- Ft 

B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 
Ajánlati ár: nettó ő67.9Ő0,- Ft + Áfa = bruttó 718.339,- Ft 

C) Légvár 
Ajánlati ár: nettó ő91.968,- Ft + Áfa = bruttó 7ő1.799,- Ft 
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3. Kovács-Rédai Ágnes Tünde egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Rákóczi u. 
13.) 
B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 

Ajánlati ár: nettó ő2ő.836,- Ft + Áfa = bruttó 66ő.389,- Ft 
4. Gubucz Zoltán egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Zrínyi M. u. 3ő/1.) 

A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközök  
Ajánlati ár: nettó 7.339.Ő61,- Ft + Áfa = bruttó 9.321.11ő,- Ft 

B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 
Ajánlati ár: nettó őŐ8.02ő,- Ft + Áfa = bruttó 693.068,- Ft 

C) Légvár 
Ajánlati ár: nettó 562.196,- Ft + Áfa = bruttó 713.989,- Ft 

5. Ugor Emese egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Pet fi u. Ő.) 
A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközök  

Ajánlati ár: nettó 7.0Ő1.Ő69,- Ft + Áfa = bruttó 8.9Ő2.666,- Ft 
B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 

Ajánlati ár: nettó ő79.600,- Ft + Áfa = bruttó 733.100,- Ft 
C) Légvár 

Ajánlati ár: nettó ő86.02Ő,- Ft + Áfa = bruttó 7ŐŐ.2ő0,- Ft 
6. RAM-DERVIS-COMP Kft.  (ő720 Sarkad, Temesvári u. 9.) 

A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközök  
Ajánlati ár: nettó 6.980.690,- Ft + Áfa = bruttó 8.86ő.Ő76,- Ft 

B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök 
Ajánlati ár: nettó ő72.339,- Ft + Áfa = bruttó 723.926,- Ft 

C) Légvár 
Ajánlati ár: nettó 601.ő7Ő,- Ft + Áfa = bruttó 763.999,- Ft 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság az „EFOP-
1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban 
című pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az A) 
Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén Metal Stop Kft. (5500 
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 44.) bruttó 8.548.370,- Ft összegű ajánlatát, a B) Egészségügyi 
rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a Kovács-Rédai Ágnes Tünde egyéni 
vállalkozó bruttó 665.389,- Ft összegű ajánlatát, a C) Légvár beszerzés esetén Gubucz Zoltán 
egyéni vállalkozó bruttó 713.989,- Ft összegű ajánlatát javasolja kihirdetni nyertesnek.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
1432018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-16-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című 
pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 
kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című pályázathoz 
eszközbeszerzés” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Metal Stop Kft. (5500 
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 44.), a Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 
Móricz Zs. u. 23.), a Kovács-Rédai Ágnes Tünde egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, 
Rákóczi u. 13.), a Gubucz Zoltán e.v. (5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 35/1.), az Ugor 
Emese egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.) és a RAM-DERVIS-COMP 
Kft.  (5720 Sarkad, Temesvári u. 9.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-16-
2017-000Ő2 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendr di járásban 
című pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 
A) Sport és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén Metal Stop Kft. 
(5500 Gyomaendrőd, Bajcsy u. 44.) bruttó 8.őŐ8.370,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek, a B) Egészségügyi rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a 
Kovács-Rédai Ágnes Tünde egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 13.) 
bruttó 66ő.389,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, a C) Légvár beszerzés 
esetén a Gubucz Zoltán egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 35/1.) 
bruttó 713.989,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-16-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban című 
pályázathoz eszközbeszerzés” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

 
A képviselő-testület az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások 
fejlesztése a gyomaendrődi járásban című pályázathoz eszközbeszerzés biztosításához 
szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződések aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 2. 
 
 
16. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú „Tanórán kívüli 
kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért” című 
pályázattal kapcsolatos támogatás odaítélésére vonatkozó értesítő dokumentum alapján a 
tárgyi projekt megvalósítására 25.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A támogatási szerződés megkötése megtörtént.    
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a programok lebonyolításához a betervezett 
eszközök (pendrive, külső adathordozó, nyomtató, kémiai kísérlet készlet, projektor, stb.) 
beszerzése szükséges, így ennek érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 
2018. április 18-án. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. április 20. (péntek) 10 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  
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1. Szatmári Gábor egyéni vállalkozó (5630 Békés, Tavasz u. 41.) 
 Ajánlati ár:  bruttó 1.36Ő.80ő,- Ft 

2. Ugor Emese egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Petőfi Sándor u. 4..)  
                   Ajánlati ár: bruttó 1.3ő3.18ő,- Ft 

3. Sebestyén Sándor egyéni vállalkozó. (5630 Békés, Lenkey u. 8.)  
Ajánlati ár bruttó 1.367.200,- Ft 

4. Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u.23.) 
Ajánlati ár: bruttó 1.291.Ő19,- Ft 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 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 eszközbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Moldván János egyéni vállalkozó bruttó 1.291.419,- Ft összegű ajánlatát 
javasolja kihirdetni nyertesnek.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
144/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása 
Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzésre” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-3.3.2-16-

2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a 
köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó 
eszközbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Sebestyén Sándor egyéni 
vállalkozó (5630 Békés Lenkei u. 8.), a Szatmár Gábor egyéni vállalkozó (5630 Békés, 
Tavasz u. 41.), az Ugor Emese egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Petőfi Sándor u. 
4.) és a Moldván János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) ajánlattevőknek az 
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások 
támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a 
programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 
bruttó 1.291.419,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

 
A képviselő-testület az EFOP-3.3.2-16-2016-00093 kódszámú pályázathoz szükséges 
eszközök (pendrive, külső adathordozó, nyomtató, kémiai kísérlet készlet, projektor stb.) 
biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék 
előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 02.  
 
 
17. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 - „Kerékpárral a 
környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016”, TOP-2.1.1-16-
BS1-2017-00003 - „Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán”, valamint a 
BMÖGF/107-9/2017.ikt.számú - „Házi gyermekorvosi rendelő felújítása” című pályázatok 
megvalósítása érdekében a támogatási szerződéseket megkötötte.  
A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges a közbeszerzési szakértő kiválasztása. A 
közbeszerzési feladatok szakszerű és jogszerű ellátása érdekében az önkormányzat helyi 
beszerzési eljárást indított.  
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. április 20. (péntek) 10 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó Szolgáltató Zrt. (1031 Budapest, Monostori 
u. 34.) 

A) TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 
Ajánlati ár: nettó 2.850.000,- Ft + Áfa = bruttó 3.619.500,- Ft 

B) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 3.800.000,- Ft + Áfa = bruttó Ő.826.000,- Ft 

C) BMÖGF/107-9/2017. 
Ajánlati ár: nettó: 450.000,- Ft + Áfa = bruttó ő71.ő00,- Ft 

2. T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (Ő027 Debrecen, Csigekert u. 
75.) 

A) TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 
Ajánlati ár: nettó 2.900.000,- Ft + Áfa = bruttó 3.683.000,- Ft 

B) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 3.850.000,- Ft + Áfa = bruttó Ő.889.ő00,- Ft 

C) BMÖGF/107-9/2017. 
Ajánlati ár: nettó: 650.000,- Ft + Áfa = bruttó 82ő.ő00,- Ft 

3. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (ő630 Békés, Pet fi 
Sándor u. 2.)  

A) TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 
Ajánlati ár: nettó 3.200.000,- Ft + Áfa = bruttó 4.064.000,- Ft 

B) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
Ajánlati ár: nettó 4.250.000,- Ft + Áfa = bruttó ő.397.ő00,- Ft 
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C) BMÖGF/107-9/2017. 
Ajánlati ár: nettó: 500.000,- Ft + Áfa = bruttó 63ő.000,- Ft 

4. Equinox Tender Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.) 
A) TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 

Ajánlati ár: nettó 2.925.000,- Ft + Áfa = bruttó 3.714.750,- Ft 
B) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 

Ajánlati ár: nettó 3.910.000,- Ft + Áfa = bruttó Ő.96ő.700,- Ft 
C) BMÖGF/107-9/2017. 

Ajánlati ár: nettó: 600.000,- Ft + Áfa = bruttó 762.000,- Ft 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság az 
„Ajánlattétel a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, 
BMÖGF/107-9/2017. kódszámú pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési feladatok 
biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Juratio Közbeszerzési, 
Tanácsadó Szolgáltató Zrt. (1031 Budapest, Monostori u. 34.) nettó 7.100.000,- Ft + Áfa = 
bruttó 9.017.000,- Ft összegű ajánlatát javasolja kihirdetni nyertesnek.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
145/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Ajánlattétel a TOP-
3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. kódszámú 
pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési feladatok biztosítására” tárgyában indított helyi 
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a TOP-3.1.1-15-

BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. kódszámú 
pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési feladatok biztosítására” tárgyban indított 
beszerzési eljárásra a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 
Békés, Petőfi Sándor u. 2.), a Juratio Közbeszerzési, Tanácsadó Szolgáltató Zrt. (1031 
Budapest, Monostori u. 34.), az Equinox Tender Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.) és a 
T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (4027 Debrecen, Csigekert u. 75.). 
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. 
kódszámú pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési feladatok biztosítására” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Juratio Közbeszerzési, Tanácsadó 
Szolgáltató Zrt. (1031 Budapest, Monostori u. 34.) nettó 7.100.000 Ft + Áfa = bruttó 
9.017.000 Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, BMÖGF/107-9/2017. 
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kódszámú pályázatok keretében ellátandó közbeszerzési feladatok biztosítására” tárgyban 
indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A képviselő-testület a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003, TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, 
BMÖGF/107-9/2017. kódszámú pályázathoz szükséges közbeszerzési feladatok 
biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék 
előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. május 02.  
 
 
18. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely 
pályázat benyújtásával kapcsolatos. Ezen napirendet a bizottsági ülésen alaposan megvitatták.  
Elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílt lehetőség a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 
2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), és 
c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című 
pályázati felhívásra.  
Sikeres pályázat esetén belterületi járdák felújítása valósul meg. 
Az alpolgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy járdafelújításra kívánnak pályázatot 
benyújtani.  
A pályázat keretében az önkormányzat a Dévaványa belterület Széchenyi u. (Bem u. - 
Gyöngy u. közötti szakasz) Körösladányi u. (Hősök tere – Rövid u. szakasz), Vörösmarty u., 
illetve Bethlen G. u. egyes szakaszain járdafelújítást tervez megvalósítani.  
A projekt várható összköltsége bruttó 17.647.718,- Ft, melyhez a szükséges önerő bruttó 
2.647.718,- Ft. 
Megvizsgálták, hogy hol lenne a legcélszerűbb a járdákat felújítani. Kitétel volt az, hogy csak 
önkormányzati tulajdonban lévő járdákat lehet felújítani.  
Elképzelésük az volt, hogy a Bem utca sarkától a Széchenyi úton haladnának tovább egészen 
az Eötvös útig, az Eötvös úton pedig addig, amíg a pályázati forrás futja.  
Elmondja, hogy az egyházi iskola előtt van egy ingatlanhatár, a homlokzat előtt még 
önkormányzati tulajdonban van a járda, azt követően telekhatártól-telekhatárig állami 
tulajdonban. Tehát az elmondottak miatt ezen utca felújítása nem jöhet számításba.   
A fontossági sorrend figyelembevételével választották ki az utcákat. Ismerteti, hogy mely 
utcákban tervezik sikeres pályázat esetén a járdafelújítást.  
Tehát a projekt várható összköltsége bruttó 17.647.718,- Ft, melyhez a szükséges önerő bruttó 
2.647.718,- Ft. 
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 02.  
A benyújtott pályázatokról 2018. augusztus 31-ig döntenek.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a Feke László műszaki irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
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Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – az alpolgámrester már 
említette, hogy ezen anyagot a hétfői ülésen részletesen tárgyalták.  
A bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Az alpolgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – sajnálattal értesült arról, hogy a Bem u. és a Kisfaludy u. 
közötti szakasz nem kerül felújításra. Az említett szakaszon össze vannak törve a járdalapok. 
A városnapi rendezvény lebonyolításakor az említett részen kirakodó vásár van. Tehát a 
terület igénybe van véve. A víz elvezetése megoldott, a programokkor az árok be van temetve 
homokkal.   
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a pályázatban indokolni kell, hogy miért 
éppen azt a szakaszt kívánják felújítani. Városnap egy évben egyszer van, amely két napig 
tart. Az említett szakaszokat egész tanévben szeptembertől-június közepéig a gyerekek 
használják. Az iskolákat és a piac megközelítését vették célba. Szól arról is, hogy a pályázat 
keretein belül nem tudják a Bethlen Gábor utcában végig felújítani a járdát.  
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy az általa említett szakaszon az egyházi iskolába 
ott járnak a gyerekek. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy van egy járdaépítési programjuk, amely 
keretein belül fel lehet újítani az alpolgármester által említett utcában a járdát.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a hozzászólásokat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
146/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” című projekt felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Dévaványa 
belterületi járdafelújítás” címmel.  
A pályázat keretében a Dévaványa belterület Széchenyi u. (Bem u. - Gyöngy u. közötti 
szakasz) Körösladányi u. (Hősök tere – Rövid u. szakasz), Vörösmarty u. illetve Bethlen G. u. 
egyes szakaszain járdafelújítás valósulna meg. A projekttel érintett beruházás a 40, 1892, 
1890 és a 1839 hrsz-ú ingatlanokon valósulna meg.  
 
A beruházás összköltsége bruttó 17.647.718,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz a bruttó 
2.647.718,- Ft-ot a Képviselő-testület 2018. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018.május 02.  
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19. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Szarvasi Járásbíróságra ülnök jelöléssel kapcsolatos. 
Az alpolgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.   
Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket. 
Elmondja, hogy 2018. július 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény egyes rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő 
ülnökökre vonatkozó szabályokat. Az Országos Bírósági Hivatal felmérte, hogy a 
törvényszékeken elégséges-e a jelenlegi ülnöki létszám, illetve szükség van-e soron kívüli 
ülnökválasztás kezdeményezésére. 
 A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére 2018. április 5. 
és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök soron kívüli választását az 
ülnöki létszám optimalizálására érdekében.  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnék az önkormányzatok munkáját 
segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatásában. Erre figyelemmel készítették el a 
tájékoztatót, remélve, hogy az abban foglaltak munkájukat megkönnyítik.  
Az elmondottak alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron kívüli 
ülnökválasztás keretében a Szarvasi Járásbíróságra ülnököket választ. 
Az előterjesztéshez mellékleve van:  a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról szóló tájékoztató,  a bírósági ülnökök jogai és kötelezettségeiről szóló tájékoztató,  Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány,  bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat. 
Elmondja, hogy 2015. évben volt utoljára ülnök választás, akkor sem tettek javaslatot. Úgy 
gondolták, hogy ezt a jogot meghagyják Szarvas település számára.  
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.  
Az alpolgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a Szarvasi 
Járásbíróságra nem javasol ülnököt jelölni. 
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a  Szarvasi Járásbíróságra nem kívánnak ülnököt jelölni kéri, az 
kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
147/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi 
Járásbíróságra nem kíván ülnököt jelölni. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Szarvas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét értesítse.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
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21. Napirendi pont 
 
Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy a KBC Nonprofit Kft. 2018. április 13-án megtartott Felügyelő Bizottsági 
ülésén a 1/2018.(IV.13.) és a 2/2018.(IV.13.) számú határozataival elfogadta a kft. 2017. évi 
Beszámolóját és 2018. évi Üzleti tervét. Az elfogadott beszámolót az előterjesztés 1. 
melléklete, míg az üzleti tervet a 2. melléklet tartalmazza. 
Tehát a testületnek el kell fogadnia a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletét, 
valamint a 2018. évi üzleti tervét. 
Megkérdezi, hogy kíván-e hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletét is kéri, az kézfelnyújtással 
szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
148/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal - elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet 
is. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
Melléklet:  2017. évi egyszerűsített beszámoló, kiegészít  melléklet 
 

 
Mile Lajos alpolgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
tervét kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
149/2018.(IV.26.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal - elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
Melléklet:  2018. évi üzleti terv 
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Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy Dévaványa Város honlapja eléggé elavult. 
Elmondja, hogy weboldal újratervezés, fejlesztés címszóval kaptak egy anyagot. Az 
ajánlattevő vállalná a weboldal újratervezését, karbantartását. Megjegyzi, hogy a környező 
települések weblapjain a látogatók sokkal több információhoz tudnak jutni, mint a 
dévaványain.  
Elmondja, hogy egy weboldal újrafejlesztési ára bruttó 965.200,- Ft. 
Kérdése, hogy foglalkozzanak-e ezen témával? Kérdése még, hogy nézzenek-e utána annak, 
hogy más cégek mekkora összegért vállalnák a weblap újratervezését, valamint annak 
gondozását? 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye, hogy kérjenek 
több helyről ajánlatot és azt követően térjenek rá vissza.  
Mile Lajos alpolgármester – tehát javaslat, hogy a műszaki iroda készítse elő ezen témát.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja ahhoz, hogy ajánlatokat tudjanak kérni, ismerni 
kell az igényeket. 
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy struktúrát úgy kell kialakítani, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Úgy gondolja, hogy a cégek egy átlagos árajánlatot fognak adni, 
ha nincs benne olyan, ami nagyon kirívó.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 
árajánlatokat be lehet kérni, hiszen az nem jár kötelezettséggel.  
Mile Lajos alpolgármester – tehát a témát járják körbe és majd azt követően térjenek rá 
vissza.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – az 
előzőekben hangzott el, hogy a város honlapja elavult. Több lakos fordult hozzá azzal a 
kérdéssel, hogy a honlapon hol lehet megtalálni a városnapi programokat. A lakosok kérték, 
ha nem működőképes a honlap, akkor más formában kapjanak tájékoztatást. A lakosok 
megköszönnék, ha a tévében is elhangzana, hogy milyen programokra számíthatnak.  
Mile Lajos alpolgármester – a bizottság elnökének felvetésére elmondja, hogy a programok 
szervezése folyamatban van. A lakosok a tájékoztatást meg fogják kapni.  
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – több alkalommal jelezte már, hogy a strandfürdőben a 
termálmedencénél egy nyári öltözőre lenne igény. Már említette azt is, hogy a pénztárnál lévő 
gépházhoz egy gipszkarton falat kérnének a dolgozók, mivel nagy a zaj és nem lehet érteni, 
hogy a vendég mit szeretne. Volt már szó az aknák lefedéséről egy műanyag szőnyeggel, 
valamint a gyermekmedence árnyékolásának megoldásáról is.  
A felvetéseire kér egy rövid reagálást.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a nyári öltöző elkészült. Az irodavezető 
elmondja, hogy a bérelhető kerékpárok tárolója is elkészült. Az építőbrigád jelenleg a 
téglagyárnál dolgozik, ők fogják elkészíteni a kerékpártároló és az öltőző aljzatát. Elmondja, 
hogy mindig van olyan feladat, amely nem előre látható és az elvégzése nem tűr halasztást. 
Ilyen jelenleg az Eötvös úti óvoda épületének az újra kúpolása, amely balesetveszélyes. A 
fürdőmedencékhez szükséges burkolóanyagokat megrendelték. A rendelkezésükre álló emberi 
erőforrásokat figyelembe véve készülnek a fürdő megnyitására.     
Kiss Károly alpolgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek a tájékoztatást.  
Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy sok 
esetben úgy tűnik, hogy egy-egy előterjesztésen csak átsiklanak. Tájékoztatásképpen 
elmondja, hogy bizottsági üléseken részletesen megtárgyalják az anyagokat, amelyek nagyon 
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jól elő vannak készítve. Van olyan anyag, amelyet három bizottság is véleményez. Említést 
tesz a háttérmunkáról, amelyet a bizottságok végeznek.  
Röviden szól a járdák felújításáról.    
Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 
önkormányzati hatósági, valamint kitüntetési ügy tárgyalásakor.  
 
Az alpolgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 
előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  
Az alpolgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülésidejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga a DV/803-4/2018. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-15. 
oldallal bezárólag. 
 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
Az alpolgármester az ülést 1700 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 

Mile Lajos       Czene Boglárka 
alpolgármester      jegyző 


