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DV/364-9/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án 
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

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

   Kanó József   képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 

 
Távolmaradt:  Németi József   képviselő 

Molnár Tünde   képviselő  
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
    
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
 
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 
Krisztina gazdálkodási irodavezető, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja. 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
 
Elmondja, hogy a mai ülésen a Németi József képviselő és Molnár Tünde képviselő nem 
jelent meg, távolmaradásuk okát jelezték.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
7 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  
 

1. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Az egészségmegőrzést segítő és 
népszerűsítő sportprogramok” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

2. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Innovatív szakmai programok 
kidolgozása” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

3. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Önkéntességhez és közösségi 
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kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényszervezési” tárgyú 
beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

4. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Szűrőprogramok szervezése, 
népszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

5. A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” 
elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges önerőről döntéshozatal.  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

6. Bejelentések 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
163/2018.(V.23.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 23-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Az egészségmegőrzést segítő és 
népszerűsítő sportprogramok” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 
döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

2. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Innovatív szakmai programok 
kidolgozása” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

3. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Önkéntességhez és közösségi 
kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényszervezési” tárgyú 
beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

4. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 
gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Szűrőprogramok szervezése, 
népszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
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5. A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” 
elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges önerőről döntéshozatal.  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 
 

6. Bejelentések 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy azért volt szükséges a rendkívüli ülés 
összehívására, mivel az elnyert pályázati forrásból a gyermeknapi programok finanszírozása 
is szerepel. Megjegyzi, hogy Gyomaendrődön nem hozták meg kellő időben a döntéseket, így 
a „Sajt- és Túrófesztivál” költségeinek finanszírozására nem volt lehetőségük a pályázati 
forrásból.  
A polgármester rátér az első 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 lebonyolítása keretében 
az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok megvalósítása szükséges az 
előterjesztésben részletezettek szerint.  
Az önkormányzat az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok megvalósítása 
érdekében helyi beszerzési eljárást indított 2018. április 25-én. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. május 04. (péntek) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal: 

1. Interregió Fórum Egyesület (1027 Budapest, Varsányi Irén u. 6.) 
Ajánlati ár:  bruttó 9.972.67ő,- Ft 

2. Expats Solutions Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (1095 Budapest, 
Gabona u. 5. fszt. 2.)  
Ajánlati ár:  bruttó 10.922.000,- Ft 

3. Creantex Kft.  (6782 Mórahalom, Papírgyári u. 7.)  
Ajánlati ár:  bruttó 10.11ő.őő0,- Ft 

4. Sarastro Műhely Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 27/2.)  
Ajánlati ár:  bruttó 9.712.32ő,- Ft    

5. Dévaványai Sportegyesület (5510 Dévaványa, Sport u. 7.)  
Ajánlati ár:  bruttó 10.693.Ő00,- Ft 

A polgármester 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.   
Tehát „Az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Sarastro Műhely Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Munkácsy 
Mihály u. 27/2.) bruttó 9.712.325,- Ft összegű ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – 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 egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
164/2018.(V.23.) 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 „Az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok” 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 „Az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok” tárgyban 
indított beszerzési eljárásra az Interregió Fórum Egyesület (1027 Budapest, Varsányi 
Irén u. 6.), az Expats Solutions Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (1095 
Budapest, Gabona u. 5. fszt. 2.), a Creantex Kft. (6782 Mórahalom, Papírgyári u. 7.), a 
Sarastro Műhely Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 27/2.) és a 
Dévaványai Sportegyesület (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) 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-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” 
című pályázathoz „Az egészségmeg rzést segít  és népszerűsít  sportprogramok” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Sarastro Műhely Nonprofit Kft. 
(5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 27/2.) bruttó 9.712.325,- 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 „Az egészségmegőrzést segítő és népszerűsítő sportprogramok” 
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 „Az egészségmegőrzést segítő és 
népszerűsítő sportprogramok” megvalósításához 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 2ő. 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második 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 
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lebonyolítása keretében innovatív szakmai programok kidolgozása szükséges az 
előterjesztésben leírtak szerint. 
Az önkormányzat az innovatív szakmai programok kidolgozása érdekében helyi beszerzési 
eljárást indított 2018. április 25-én. 
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. május 04. (péntek) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. HUMÁNSWOT KFT. (2200 Monor, Székely Bertalan köz 1.) 
Ajánlati ár:  bruttó 18.9Ő8.Ő00,- Ft 

2. Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 20.) 
Ajánlati ár:  bruttó 18.őŐ2.000,- Ft 

3. Infini Innováció Kft.  (1051 Budapest, Szent István tér 11/B. 2. em.) 
Ajánlati ár:  bruttó 18.783.300,- Ft 

4. Gy ri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. (9021 Győr, Városház tér 1.)  
Ajánlati ár:  bruttó 18.6ő0.000,- Ft 

5. Berép Consult Kft. (2627 Zebegény, Kós Károly u. 5.)  
Ajánlati ár:  bruttó 18.732.ő00,- Ft 

A polgármester 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.  
Tehát az „Innovatív szakmai programok kidolgozása” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. bruttó 18.542.000,- Ft összegű ajánlatát 
javasolják kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – 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 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: 
165/2018.(V.23.) 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 „Innovatív szakmai programok kidolgozása” 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 „Innovatív szakmai programok kidolgozása” tárgyban indított beszerzési 
eljárásra a HUMÁNSWOT Kft. (2200 Monor, Székely Bertalan köz 1.), Ex Ante 
Tanácsadó Iroda Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 20.), Infini Innováció Kft. (1051 
Budapest, Szent István tér 11/B. 2. em.), Győri Térségfejlesztési és 
Projektmenedzsment Kft. (9021 Győr, Városház tér 1.) és a Berép Consult Kft. (2627 
Zebegény, Kós Károly u. 5.) 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-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” 
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című pályázathoz „Innovatív szakmai programok kidolgozása” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1037 Budapest, 
Seregély u. 20.) bruttó 18.őŐ2.000,- 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 „Innovatív szakmai programok kidolgozása” 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 Innovatív szakmai programok 
kidolgozásához 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 2ő. 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik 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 
lebonyolítása keretében az önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez 
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások igénybevétele szükséges az előterjesztésben 
részletezettek szerint.  
Az önkormányzat az önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez 
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása érdekében helyi beszerzési 
eljárást indított 2018. április 25-én. 
Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. május 04. (péntek) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Véd  Burok Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Patócsy F. u. 8. I/5.) 
Ajánlati ár:  bruttó 22.826.980,- Ft 

2. Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.) 
Ajánlati ár:  bruttó 22.763.Ő80,- Ft 

3. Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi 
Egyesület 
(6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 97. 3/7.) 
Ajánlati ár:  bruttó 22.22ő.000,- Ft 

4. Elves Kft. (4069 Egyek, Nyárfa u. 1- a. ép.)  
Ajánlati ár:  bruttó 22.771.100,- Ft 

5. Léb i Jóvilág Szociális Szövetkezet (6753 Szeged, Tápai rét 112.)  
Ajánlati ár:  bruttó 22.783.800,- Ft 

A polgármester 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.   
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Tehát az „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó 
rendezvényszervezési szolgáltatások” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Dél-
Alföldi Eurotender Ifjúsági Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület bruttó 
22.225.000,- Ft összegű ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek. 
Valánszki Róbert polgármester – 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 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: 
166/2018.(V.23.) 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 „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó 
rendezvényszervezési szolgáltatások” 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 „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez 
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások” tárgyban indított beszerzési eljárásra 
a Védő Burok Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Patócsy F. u. 8. I/5.), Konszenzus 
Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.), Dél-Alföldi 
Eurotender Ifjúsági Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület (6724 Szeged, 
Kossuth L. sgt. 97. 3/7.), Elves Kft. (4069 Egyek, Nyárfa u. 1. a. ép.) és a Lébői 
Jóvilág Szociális Szövetkezet (6753 Szeged, Tápai rét 112.) 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-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban 
című pályázathoz „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez 
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági Kulturális, Oktatási és 
Környezetvédelmi Egyesület (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 97. 3/7.) bruttó 
22.225.000,- 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 „Önkéntességhez és közösségi kohéziót javító tevékenységekhez 
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások” 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 Önkéntességhez és közösségi 
kohéziót javító tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatásokhoz 
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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 2ő. 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik 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 
lebonyolítása keretében a szűrőprogramok szervezéséhez és népszerűsítéséhez szükséges 
szolgáltatások igénybevétele szükséges az előterjesztésben felsoroltak szerint.  
Az önkormányzat a szűrőprogramok szervezéséhez és népszerűsítéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása érdekében helyi beszerzési eljárást indított 2018. április 25-én. 
Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. május 04. (péntek) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Egészséges Békés Megyéért Alapítvány (5662 Csanádapáca, Batthyány u. 29.) 
Ajánlati ár:  bruttó 13.800.000,- Ft 

2. Morpheonautica Kft.  (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 27/2.) 
Ajánlati ár:  bruttó 12.000.000,-Ft 

3. Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány (6200 Kiskőrös, Árpád u. 27.) 
Ajánlati ár:  bruttó 12.192.000,- Ft 

4. Gardaland Kft.  (5600 Békéscsaba, Lencsési u. 33. fszt. 2.)  
Ajánlati ár:  bruttó 12.9őŐ.000,- Ft 

5. MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1033 Budapest, Szentendrei 
u. 95. 3/3.)  
Ajánlati ár:  bruttó 1Ő.097.000,- Ft 

A polgármester 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.   
Tehát a „Szűrőprogramok szervezése, népszerűsítése” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként az Morpheonautica Kft. bruttó 12.000.000,- Ft összegű ajánlatát javasolják 
kihirdetni nyertesnek. 
Valánszki Róbert polgármester – 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 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: 
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Határozat: 
167/2018.(V.23.) 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 járásban2 című 
pályázathoz „Szűrőprogramok szervezése, népszerűsítése” 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 „Szűrőprogramok szervezése, népszerűsítése” tárgyban indított beszerzési 
eljárásra az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány (5662 Csanádapáca, Batthyány u. 
29.), Morpheonautica Kft. (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 27/2.), a Tudás és 
Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány (6200 Kiskőrös, Árpád u. 27.), Gardaland 
Kft. (5600 Békéscsaba, Lencsési u. 33. fszt. 2.) és a MyAd Marketing Kommunikációs 
és Tanácsadó Kft. (1033 Budapest, Szentendrei u. 95. 3/3.) 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-
2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” 
című pályázathoz „Szűr programok szervezése, népszerűsítése” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként az Morpheonautica Kft. (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 
27/2.) bruttó 12.000.000,- 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 „Szűrőprogramok szervezése, népszerűsítése” 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 „Szűrőprogramok szervezése, 
népszerűsítéséhez” 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 2ő. 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2017. december 22. napján „Vállalkozási szerződés Helyi 
termelői piac épületének létesítésére a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú pályázati 
forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2018. február  
2-án megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó szerződés. A legalacsonyabb árajánlat nettó 
támogatástartalma 79.738.254,- Ft volt, mely lényegesen magasabb összeg a támogatás során 
megítélt és építésre fordítható nettó 54.992.824,- Ft-nál. A lebonyolításhoz szükséges 
szerződések – kivéve az eszközbeszerzésre vonatkozóan – megkötésre kerültek, így az egyes 
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költségtételeknél keletkező maradványok átcsoportosíthatóvá váltak. Ennek fényében a 
költségsorokon a tartalékkeret felhasználásával összesen nettó 3.821.032,- Ft maradvány 
támogatási összeg keletkezett, melynek átcsoportosítását kezdeményezik az építési 
tevékenység javára. Az átcsoportosítás eredményeként az építési tevékenységre elnyert 
támogatás és a valós és támogatható kivitelezési összeg között 21.106.3061,- Ft különbség 
marad. A költségnövekmény támogatására kérelmet szeretnének benyújtani a Közreműködő 
szervezet felé, melynek összege nem javasolt, hogy túllépje az eredeti támogatási összeg 15 
%-át, azaz nettó 9.748.476,- Ft-ot. A kérelemhez szükséges csatolni a Képviselő-testület 
vállalását a támogatott költségnövekmény felett keletkező összeg önerejére vonatkozóan. Az 
elmondottak figyelembe vételével az önerő mértéke nettó 11.357.585,- Ft, amely az összes 
költség 13%-a. Bízik abban, hogy a támogatási összeg 15 %-át meg fogják kapni.  
Reméli, hogy az idősek otthonánál az energetikás pályázat, a bölcsőde megvalósítása és az 
üzemcsarnok létesítése kapcsán is hamarosan lesz aláírt szerződésük.  
A polgármester 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.   
Valánszki Róbert polgármester – 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 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: 
168/2018.(V.23.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-
2016-00016 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Dévaványán” elnevezésű pályázat 
megvalósításához nettó 11.357.585,- Ft önerő biztosítását vállalja költségvetési tartaléka 
terhére. A megvalósításhoz szükséges nettó 9.748.476,- Ft értékben költségnövekmény 
támogatása iránti igénnyel fordulunk a Közreműködő Szervezethez. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert költségvetési rendelet fentiek szerinti 
módosításával, a költségvetési sorok közötti átcsoportosítással kapcsolatos intézkedések 
megtételével. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségnövekmény támogatása iránti igény 
benyújtásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 1. 
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6. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2015. november 5-ei keltezésű létesítő okiratban egy 
többségi önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági termelő- és szolgáltató tevékenységet 
végző AGRICOLA Kft. alapításáról döntött. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza, hogy: 
„(1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 
(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 

egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot, 
b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.” 

Szintén a hivatkozott törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek arról, hogy: 
„(1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó 
napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) 
bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet. 
(2)  Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-

ok tartalmazzák.” 
Az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került a Kft. egyszerűsített éves beszámolója és 
eredménykimutatása is a 2017. január 1. - 2017. december 31-ig terjedő időszakról. 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az AGRICOLA Dévaványa Kft.  
2017. január 1. – 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró 
Egyszerűsített éves beszámolóját 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2017. január 1. – 2017. december 31. 
időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámolóját kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, …. igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
169/2018.(V.31.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AGRICOLA 
Dévaványa Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amely tartalmazza az 
eredménykimutatást, mérleget, szöveges beszámolót és a kiegészítő mellékletet is. 
 
Elfogadja a beszámoló eszköz és forrás oldalának egyező végösszegét 35.385.618,- 
Ft-tal. 
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Az adózott eredmény 2.843.591,- Ft nyereség, mely az eredménytartalékba kerül 
átvezetésre. 
 
A társaság osztalékot nem fizet a tulajdonosoknak. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

Juhász Sándor a Kft. ügyvezet je 
Határid :  azonnal 
Melléklet:  2017. évi egyszerűsített beszámoló 

 
 
Valánszki Róbert polgármester – röviden tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Váradi 
Károly 2018. december 31-el felmondta a vállalkozói szerződését a napközi konyha 
üzemeltetésére vonatkozóan. A júniusi testületi ülésre ezen témával kapcsolatban írásos 
anyagot fognak készíteni. A polgármester véleménye, hogy a napközi konyha üzemeltetését 
ne vegye vissza az önkormányzat, továbbra is vállalkozáson keresztül működjön.  
A vállalkozó nem indokolta meg, hogy miért mondja fel a szerződést.  
A napközi konyha jól működött és működik, 15 család számára biztosít megélhetést. A 
polgármester a vállalkozásról pozitívan tud nyilatkozni.  
Elmondja, hogy ha év végéig nem találnak megoldást, akkor az ott dolgozókat vissza kell 
venni közalkalmazottnak.  
Említést tesz a leltározási folyamatról.  
Elmondja még, hogy a napközi konyha kapcsán van egy futó pályázat is, amely a fatüzelésű 
üstök és gázzsámolyok cseréjével kapcsolatos a megfelelő elszívó berendezés beszerelése 
mellett. A pályázat elutasításra került, a jogorvoslatot benyújtották, amelyről még nem 
született döntés.  
Továbbra is cél, hogy főzőkonyha működjön.  
A polgármester a Városnapi vendéglátás kapcsán elmondja, hogy az étkeztetést Bere Ferenc, 
az italt pedig Kónya István fogja biztosítani.  
A polgármester szól az étel- és az italárakról, amelyeket elfogadhatónak tart.  
Hozzájárulást nem kérnek a vállalkozóktól, helypénzt kell majd fizetniük, valamint a villamos 
energia lekötést és az elhasznált áramdíjat. A szerződésbe szükséges lesz bele foglalni, hogy a 
mobil WC-ket a vállalkozók biztosítsák, valamint a szemét összeszedésről is gondoskodjanak.   
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a strandfürdőnél hogyan halad a nyári öltöző, a 
kerékpártároló megvalósítása, valamint a pénztár mellett lévő gépház hangszigetelése? 
Feke László műszaki irodavezető – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a térkő le 
van rakva, a festési munkálatok folyamatban vannak, a kerékpártároló kapcsán is ugyanezt 
tudja elmondani. A hangszigetelést is meg fogják mielőbb oldani. Megjegyzi, hogy a 
dolgozók, akik ezen munkákat el tudják végezni, nagyon le vannak terhelve.    
Az irodavezető szól arról is, hogy a játszótéren sok játékot meg kellett javítani. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a gyerekmedence árnyékolása nem fog 
megvalósulni. Megjegyzi, hogy az ott lévő fák néhány éven belül elegendő árnyékot fognak 
adni.  
A bölcsőde megvalósításával kapcsolatban elmondja, hogy ügyvédi céggel vették fel a 
kapcsolatot. Elmondja, hogy bruttó 261 millió forintos ajánlatot kaptak, ehhez képest 199 
millió forint áll rendelkezésükre.  
Elmondja, hogy azért tudják bíróságra vinni az ügyet, mivel azért pályáztak 199 millió 
forintra, mert a tervező úr ezt adta meg. A kiviteli tervezői költségvetés már 245 millió forint 
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volt. A kivitelezői költségvetés 261 millió forint. A különbséget az önkormányzatnak 
biztosítani szükséges. Kérte az ügyvédet, hogy a következő ülésre állítson össze egy anyagot 
ezen téma kapcsán. Szól a műszaki megoldásról is.  
Bízik benne, hogy egyezségre tudnak jutni. A bölcsődét 2019. május 31-éig át kell adni.  
Megjegyzi, hogy új pályázati eljárás lefolytatására az idő rövid, a határidőt biztos, hogy nem 
tudnák tartani.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy bejelentés a jelenlévők részéről nem hangzik el. 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1530 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester      jegyző 


