
 
 

DV/364-12/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 14-én 
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 
   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 
 
Távolmaradt: 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. 
 
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a mai ülésen Molnár Tünde képviselő nem jelent meg, aki távolmaradásának 
okát jelezte.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

1. „Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú 
pályázat keretében ellátandó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági, valamint 
kommunikációs feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

2. Döntéshozatal a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú „Gólyahír bölcsőde 
építése Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás 
eredményéről. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

3. Autonóm Területi Szakszervezet kezdeményezése a védőnők 
munkakörülményeinek javítására vonatkozóan.  
El adó: Valánszki Róbert polgármester 

4. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

5. Bejelentések 
Zárt ülés: 

1. Napelemes beruházással kapcsolatos döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 



 
 

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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
187/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 14-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú 

pályázat keretében ellátandó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági, valamint 
kommunikációs feladatok biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 
ajánlatokról  
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

2. Döntéshozatal a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú „Gólyahír bölcsőde 
építése Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás 
eredményéről. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

3. Autonóm Területi Szakszervezet kezdeményezése a védőnők 
munkakörülményeinek javítására vonatkozóan.  
El adó: Valánszki Róbert polgármester 

4. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 
El adó:  Feke László műszaki irodavezető 

5. Bejelentések 
Zárt ülés: 

1. Napelemes beruházással kapcsolatos döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy az Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázati 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a kiíró 86.761.338,- Ft csökkentett összegű 
támogatásra érdemesnek ítélt.  
A projekt megvalósításához szükséges a projekt során előírt kötelező nyilvánossági feladatok, 
valamint a vállalt kommunikációs tevékenységek ellátásra megfelelő lebonyolítót 
kiválasztani.  
Az eljárás során felkért 5 vállalkozásnak 2018. június 4. (hétfő) 14 óráig volt lehetősége 
ajánlata benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Moldván János egyéni vállalkozó (őő10 Dévaványa, Móricz utca 23.) 
Ajánlati ár: nettó 1.039.818,- Ft + Áfa (280.750,- Ft) = bruttó 1.320.568,- Ft 

2. Berpromer Kft. (ő600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. ¼.) 
Ajánlati ár: nettó: 1.143.500,- Ft + Áfa (308.745,- Ft) = bruttó 1.452.245,- Ft 



 
 

3. IPRINT & DESIGN Kft. (5520 Szeghalom, Szeleskert u. 21.) 
Ajánlati ár: nettó 1.129.500,- Ft + Áfa (304.965,- Ft) = bruttó 1.434.465,- Ft 

4. 3BIT Kft. (2119 Pécel, Bem utca 3ő.) 
Ajánlati ár: nettó 1.211.000,- Ft + Áfa (326.970,- Ft) = bruttó 1.537.970,- Ft 

5. VIP Marketing Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 43.) 
Ajánlati ár: nettó 1.131.611,- Ft + Áfa (305.545,- Ft) = bruttó 1.437.146,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja a 
testület félé, hogy az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 
keretében ellátandó tájékoztatási és nyilvánossági, valamint kommunikációs feladatok 
biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Moldván János egyéni 
vállalkozó bruttó 1.320.568,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
188/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó tájékoztatási és 
nyilvánossági, valamint kommunikációs feladatok biztosítása” tárgyában indított helyi 
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-

2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó tájékoztatási és nyilvánossági, 
valamint kommunikációs feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a 
Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz utca 23.), a Berpromer Kft. 
(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. ¼), IPRINT & DESIGN Kft. (5520 Szeghalom, 
Szeleskert u. 21.), 3BIT Kft. (2119 Pécel, Bem utca 35.) és VIP Marketing Kft. (8900 
Zalaegerszeg, Ady E. u. 43.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó tájékoztatási és 
nyilvánossági, valamint kommunikációs feladatok biztosítása” tárgyban indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 
Móricz utca 23.) bruttó 1.320.568,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó tájékoztatási és 
nyilvánossági, valamint kommunikációs feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázathoz szükséges 
tájékoztatási és nyilvánossági, valamint kommunikációs feladatok biztosításához szükséges 
forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 



 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. június 30. 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú „Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán” 
elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről való döntéshozatal.  
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 2018. április 14. napján „Vállalkozási 
szerz dés Gólyahír bölcs de építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételre felhívott 5 
vállalkozónak 2018. május 22. 14.00 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. A 
megadott határidőig 4 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi tartalommal: 
1. Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: Békés-Vill Kft. 

Ajánlattev  székhelye: 5630 Békés, Dózsa György u. 3. 
 

 
Ajánlati ár (nettó Ft) 

 
210.916.930.- 

Az M1.) alkalmassági feltételként el írt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felel s műszaki vezet ) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
0 hó 

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

 
 

Ajánlati ár (nettó Ft) 
 
206.000.020.- 

Az M1.) alkalmassági feltételként el írt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felel s műszaki vezet ) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
48 ónap 

3. Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: Hartmann Kft. 

Ajánlattev  székhelye: 5600 Békéscsaba, Berényi út 73. 
 

 
Ajánlati ár (nettó Ft) 

213.010.542.- 
 

Az M1.) alkalmassági feltételként el írt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felel s műszaki vezet ) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
30 hónap 



 
 

 
4. Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve: HUNÚT Kft. 
Ajánlattev  székhelye: 5555 Hunya, Kodály u. 16. 

 
 

Ajánlati ár (nettó Ft) 
209.611.388.- 
 

Az M1.) alkalmassági feltételként el írt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felel s műszaki vezet ) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
Ő8 hónap 

Az ajánlatok áttekintésre kerültek, amelyet követően hiánypótlási felhívás szükségessége nem 
merült fel. Az előzetes ellenőrzés alapján az ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatban 
benyújtott dokumentumok alapján megfelelnek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást 
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
alkalmassági és egyéb feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]. 
A fentiek alapján a Bírálóbizottság egyhangúlag megállapította, hogy a legjobb ár-érték arány 
értékelési szempontja szerint az Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.) ajánlata a 
legkedvezőbb ajánlat. 
Az ajánlattevő által benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel az ajánlattevő ajánlata 
érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben 
kizáró ok fennállása nem merült fel, az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
Döntési javaslat 
1.)A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy az Épcenter Kft. 
(5553 Kondoros, Csabai út 41.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek arra tekintettel, 
hogy ezen ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
2.) A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy a szükséges 
fedezet értékének kiegészítéséről hozzon döntést, ennek alapján a közbeszerzési eljárást 
nyilvánítsa eredményessé oly módon, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetnek megfelel. Az eljárás a javaslat szerint eredményes arra tekintettel, hogy nem áll 
fenn egyéb eredménytelenségi ok sem. 
Elmondja, hogy bruttó 260 millió forintot meghaladó összegről van szó, ezzel szemben 220 
millió forint áll rendelkezésükre. Megjegyzi, hogy az önerő biztosításáról már hoztak döntést. 
Elmondja, hogy a szerződés megkötését követően a költségnövekményre menni fog a 
kérelem. Ezzel kapcsolatban a következő ülésre készítenek a pályázatírók egy anyagot, 
amelyből látható lesz, hogyan alakulnak a saját források.   
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 közbeszerzési eljárás eredményeként az Épcenter Kft. nettó 206.000.020,- Ft ajánlatát 
javasolják kihirdetni nyertesnek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – megjegyzi, hogy minden pályázathoz kell saját forrást 
biztosítani még akkor is, ha az 100 %-os támogatottságú. Aggályai vannak e miatt. Nagyon 
oda kell figyelni a pénzügyi helyzetre.  



 
 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy ez esetben 
áthúzódó évekre fogja terhelni a költségvetést.  
Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy minden 100 %-os támogatottságú 
pályázathoz 15-20 %-ot hozzá kell tenni.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  
A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Vállalkozási szerződés 
Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú 
pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 
115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról, a határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  
Valánszki Róbert polgármester  igen 
Mile Lajos  alpolgármester igen 
Kiss Károly  alpolgármester igen 
Nyuzó Marietta képviselő igen 
Földi Imre képviselő igen 
Kanó József képviselő igen 
Németi József  képviselő igen 
Tomasovszky Sándor képviselő igen 
A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
189/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási 
szerződés Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés Gólyahír 

bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú pályázati 
forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében a Békés-Vill Kft. (5630 Békés, 
Dózsa Gy. u. 3.), az Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.), a Hartmann Kft. (5600 
Békéscsaba, Berényi út 73.) és a HUNÚT Kft. (5555 Hunya, Kodály u. 16.) 
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási 
szerz dés Gólyahír bölcs de építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti 
eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás 
eredményeként az Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.) nettó 206.000.020,- Ft 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  



 
 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási 
szerződés Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 
kódszámú pályázati forrás felhasználásával” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú pályázat megvalósításához 
szükséges kiegészítő forrásra vonatkozó igényét a Közreműködő szervezethez benyújtja, 
valamint az igényen felüli részt 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő vállalkozási 
szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. június 30.  
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy az Autonóm Területi Szakszervezet, mint az egészségügyi, a szociális és vízi-
közmű szolgáltató ágazatban érdekképviseleti tevékenységet végző szervezet 2018. május  
16-án felkereste Dévaványa Város Önkormányzatát az önkormányzat által foglalkoztatott 
védőnők munkakörülményeivel kapcsolatos megbeszélés céljából. A több mint 2 órás 
egyeztetés során szó volt többek között a védőnők bérezéséről - figyelemmel a kiegészítő 
pótlékok esetében bekövetkezett jogszabályi módosítások alkalmazására, - amely kapcsán az 
ATESZ megállapította, hogy a védőnők bérezése megfelel a jogszabályban előírtaknak. A 
bérkérdésen kívül szó volt a védőnők, mint munkavállalók részére adandó/adható egyéb 
juttatásokról is.  
Az egyeztetés folyamán a szakszervezet részéről elhangzott felvetésekkel az ATESZ írásos 
formában meg is kereste a polgármestert, mint munkáltatót. Az ATESZ levele jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
A szakszervezet javaslatához kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatja a Képviselőket: 

1. Helyettesítési díj kérdése 
A helyettesítési díjra vonatkozóan Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
289/2017.(X.26.) határozatával és 2017. november 1-i hatálybalépéssel elfogadta a 
közalkalmazotti szabályzatot. A szabályzat 7. pontja a helyettesítésre vonatkozó szabályok 
tartalmazza, amely az előterjesztésben részletesen le van írva.   
2. Munka és véd ruha biztosítása 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2018.(III.29.) határozatával 
elfogadta Dévaványa Város Önkormányzat egyéni védőeszközök juttatásának szabályzatát, 
ahol a védőnői munkakör is érintett. A szabályzatban részükre egészségügyi munkaruha 
(köpeny) és csúszásgátlós lábbeli került előírásra. Megjegyezni, hogy a korábbi 
gyakorlattal ellentétben, - mivel a védőruhák egyben szabvánnyal ellátott termékek 
lehetnek csak - az önkormányzat fogja beszerezni annak érdekében, hogy azok az 
előírásnak megfelelőek legyenek. A védőruhával ellentétben a munkaruha a munkáltató 
részéről csupán biztosítható nem pedig kötelező jelleggel adandó ruházat. Az ATESZ 
felvetésében szereplő úgynevezett Ruházati Erzsébet-utalvány bevezetése nem indokolt, 
mivel az önkormányzat saját költségvetése terhére minden közalkalmazott, így a védőnők 
részére is biztosít bruttó 100.000,- Ft összegű szabadon felhasználható caffetériát.  
3. Szolgálati kerékpár használata 



 
 

Még Dévaványa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2000.(I.27.) Kt. 
határozatában rendelkezett a kerékpár használatról az alábbiak szerint: 

„az önkormányzat intézményeiben és hivatalában használt szolgálati kerékpárok kihordási 
idejét 8 évben állapítja meg 2000. február 1-jétől.”  

Az ATESZ részéről megfogalmazott felvetések, valamint a jelenleg is érvényben lévő 
munkavállalókat érintő béren kívüli juttatások esetében nem javasolja az 1.-2. pontban 
meghatározott módosítását.  
A kerékpár használatával kapcsolatosan eldöntendő lehet: 
- a kerékpár javítási költségeinek szabályozása, 
- beszerzendő kerékpár értékének meghatározása. 
Véleménye szerint a kerékpár használatról szóló határozaton ne változtassanak. A javítási 
költség szabályozását nem javasolja. Megjegyzi, hogy területi pótlékot azért kapnak a 
védőnők, hogy ezt tudják finanszírozni.  
A hivatali céllal használt mobiltelefon esetében: 
- a védőnők bevonása a hivatali mobiltelefont használók körébe, 
- a telefonbeszélgetés havi keretösszegének meghatározása. 
A mobiltelefon biztosítását támogatja a polgármester annak érdekében, ha területen vannak a 
védőnők, akkor is elérhetők legyenek.   
Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére. 
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a védőnők a szolgálati kerékpárok kihordási idejét 
5 évben szeretnék, ha megállapítaná a testület.  
Az aljegyző elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a 
kerékpárhasználat úgy történik, hogy a dolgozók a sajátjukkal mennek dolgozni, ott felveszik 
a szolgálati kerékpárt, azzal mennek dolgozni, este a munka végén visszacserélik. Ezen 
intézménynél is 8 év a kihordási idő. A javítás költsége itt sem biztosított.  
A védőnők esetében saját célra is használhatják a kerékpárt, tehát egyértelmű, hogy a javítási 
költséget nekik kell állni.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja a 
testület felé, hogy a szolgálati kerékpárok kihordási idején ne változtassanak, amely 8 év, 
valamint a beszerzendő kerékpárok értékét ne szabályozzák. A kerékpárok javítási költségei a 
használót terheljék. Továbbá javasolják a védőnőket bevonni a hivatali mobiltelefont 
használók körébe. 
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 bizottsági javaslattal, mely szerint a szolgálati kerékpárok kihordási idején ne 
változtassanak, amely 8 év, valamint a beszerzendő kerékpárok értékét ne szabályozzák, a 
kerékpárok javítási költségei a használót terheljék, a védőnőket vonják be a hivatali mobil-
telefont használók körébe kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
190/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az 
önkormányzat intézményeiben és hivatalában használt szolgálati kerékpárok 



 
 

kihordási idején nem kíván változtatni, amely a 6/2000.(I.27.) Kt. határozatában 8 
évben lett megállapítva, valamint a beszerzendő kerékpárok értékét nem szabályozza.  
A kerékpárok javítási költségei a használót terhelik. 
 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a védőnőket bevonja – amennyiben 
igénylik – a hivatali mobiltelefont használók körébe, amely kedvezményes 
beszélgetést biztosít számukra 2018. augusztus 1-jétől kezdődően. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 

 
 
4. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy az Önkormányzat és az Agrodéva Kft. között 2013. szeptember 20. napján 
megkötött földhaszonbérleti szerződés, valamint szerződés mellékletét képező pályázati anyag 
alapján a Kft. a haszonbérleti idő alatt az általa bérelt területekből 200 ha gabonatermő 
területnek a szalmatermését bálázott formában térítésmentes az önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja és telephelyre beszállítja.  
Figyelembe véve azt, hogy önkormányzat jelenleg nem rendelkezik olyan mezőgazdasági 
haszonállat állománnyal, amelynek ellátására a szalmabálákat fel tudnák használni, valamint 
hogy nincs elegendő tároló hely a következő év bálái számára, így célszerű a körbálákat 
értékesíteni.  
A körbálák értékesítése egy tételben lenne célszerű. Az induló egységárat a piaci ár 
figyelembe vételével legalább 2.500,- Ft/szalmabála+Áfa áron javasolják meghatározni. A 
pályázati eljárás során pedig a legmagasabb árat megajánló pályázóval kötne szerződést a 
kiíró. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyetért a 
pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
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 pályázati hirdetmény megjelentetésével a határozati javaslatban foglaltak 
szerint kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
191/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agrodéva Kft. által 
az önkormányzat telephelyére beszállítandó szalmabálákat értékesítésre kijelöli és egyetért az 
értékesítésre vonatkozó pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 
 



 
 

Pályázati hirdetmény 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében egy tételben 
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő 2.000 darab búzaszalma körbálákat.  
A pályázati eljárás során az induló ár: 2.500,- Ft /darab+Áfa. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje:  2018. június 21. (csütörtök) 1130 óra 
Az ajánlatok benyújtásának helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. 
épület 5. számú irodája. 
Az ajánlatok benyújtásának módja:  személyesen, vagy postai úton (5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1.) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat  
– beleértve a határidőn túli beérkezést is – az Ajánlattevőt terheli. 
Az ajánlati kötöttség id tartama: Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor 
kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 
 
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 5. számú irodájában Kürti Béla 
mezőgazdasági ügyintézőtől. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a búzaszalma körbála mezőgazdasági 
termékértékesítési szerződésének aláírásával. 
 
Felel s:   Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 20. 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés 
megkezdése előtt? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a kéthalmi buszmegállónál az útszelvény beér 
az útra. Ennek helyrehozatalát kéri.  
Elmondja még, hogy a strandolók megköszönték az elkészült öltözőt. Az öltözők jó helyen 
valósultak meg, kulturált a környezet.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – már több 
alkalommal említette, hogy a katolikus templom előtt szükséges lenne a járdát megjavítani.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a tanév 
befejezését követően sort fognak keríteni az említett járda megjavítására.  
Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy az utcákban szükséges lenne a fák gallyazása a 
szilvaérés előtt. A lakosok figyelmét fel kell hívni.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy ez nem 
egyszerű feladat. A lakosok nem igazán partnerek ebben.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a 400 m-es futókör kerül megvalósításra, 
amely nincs a költségvetésben, bruttó 13 millió forint kiadást jelent. Megjegyzi, hogy 2016. 
évben 8,5 millió forint volt az 50 %-os önerő.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy DAREH ülésen vett részt. 
Elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft-nek le fog járni a szolgáltatási szerződése a DAREH-
nál. Elmondja, hogy közbeszerzési pályázat került kiírásra mind a 9 alvállalkozói területre. 
Mindegyik esetben a jelenlegi alvállalkozó megpályázta és egyik területen sem nyernek. Egy 
nonprofit kft. lesz a nyertes. Mindegyik területen kedvezőbb ajánlatot tudott tenni a jelenlegi 
alvállalkozóktól. Elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft-t szeretnék értékesíteni az említett 



 
 

kft. számára, (géppark, edényzet) 6.250.000,- Ft névértéken. Megjegyzi, hogy Dévaványa  
25 %-a ennyit ér. A dolgozókat át fogják venni, a gépparkot üzemeltetni kell.   
 
Röviden szól arról, hogy kérni fogja, hogy a B-HSoil Kft-nél szüntessék meg tagságukat. 
Elmondja, hogy a következő testületi ülésen foglalkoznak ezen témával. Nem úgy alakultak a 
dolgok, ahogyan azt tervezték és szerették volna. 510.000,- Ft-ot fizetett be az önkormányzat, 
amit szeretne visszakapni.   
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a jelenlévők részéről nem hangzott el.  
 
A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 
A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, 
mivel a tárgyalandó anyag vagyonnal kapcsolatos. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 
192/2018.(VI.14.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülést rendel el. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 

 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
A zárt ülés anyaga a DV/803-6/2018. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-11. 
oldallal bezárólag. 
 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1545 órakor bezárja.  
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester      jegyző 

 


