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DV/364-13/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28-án 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 
Mile Lajos    alpolgármester 
Földi Imre   képviselő 

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

 
Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
    
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
Meghívottak: dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese, Szarka 
Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 
irodavezető, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója, Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető, Kézi 
Zoltán a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatója, Szarka Andrea a  
Békés Takarék Szövetkezet Vállalkozói Értékesítési vezetője, Dorogi János a Pietas Kft. 
ügyvezetője.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  
A polgármester külön köszönti a napirendek kapcsán megjelent előadókat, külön köszönti 
Kézi Zoltánt a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatóját. 
 
A polgármester elmondja, hogy Nyuzó Marietta képviselő a mai ülésen nem jelent meg, aki 
távolmaradásának okát jelezte.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetése és a testületi munka elkezdése előtt megadja a 
lehetőséget Kézi Zoltán a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatója 
részére, hogy röviden mutassa be a Békés Takarék működését.  
Kézi Zoltán a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatója – a köszönti a 
testületi ülésen megjelenteket, valamint a tévé képernyője előtt lévő dévaványai lakosokat. A 
takarékszövetkezet és az ügyvezető igazgatósága nevében köszöni, hogy lehetőséget 
biztosítottak a számukra a bemutatkozásra. Elmondja, hogy a Békés Takarék Szövetkezet 
jogelődje a Dévaványai Takarékszövetkezet 1957 június 30-án alakult meg, 1979-ben, amikor 



2 
 

egyesült a szeghalmi takarékszövetkezettel, akkor nyitották meg az Árpád u. 4. szám alatti 
fiókot.  
A takarékszövetkezeti szektorban történt változásokat, a tevékenységüket mutatja be 
prezentáción.  
A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Elmondja, hogy Dévaványán is megpróbálják felfejleszteni a kereskedelmi vonalat. Szarka 
Andrea a KKV kapcsolattartó, Szujó Zsolt pedig a lakossági kapcsolattartó. Elmondja, hogy 
új humánerőforrással is megerősítették a fiókot. Külső arculati elemeket is beépítettek, 
valamint felújították a belső vezetékelési rendszert.    
A Békés Takarék Szövetkezet egy új szervezetnek tűnik, törekszenek arra, hogy 
megújuljanak, hiszen 1957. óta vannak jelen Dévaványán. Hangsúlyozza, hogy a partneri 
kapcsolat tudja őket előrébb vinni.   
A változások sorozata egyenlő a haladással, ezt vallják, amihez idő kell, amely időt meg 
tudják gyorsítani közösen a közeljövőben.   
Köszöni a figyelmet. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kézi Zoltánnak a rövid bemutatkozást. 
Elmondja, hogy a településen két pénzintézet van, mind a kettővel meg vannak elégedve. 
Arról a munkáról, színvonalról, amelyet az ott dolgozók munkájukkal biztosítanak a 
dévaványai lakosok számára, arról valóban a legmagasabb elismerés hangján lehet szólni. Az 
ülés megkezdése előtt egyeztetett Kézi Zoltánnal, meglátása szerint lesznek olyan 
sarokpontok, amelyekkel a jövőben el tudnak indulni, pl. olyan sarkalatos kérdések, mint a 
városháza megvalósítása, amelyben együtt tudnak működni. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – örömmel fogadta a Békés 
Takarék rövid bemutatkozását. Számára nem új, hiszen több mint 20 éve tagja a 
szövetkezetnek. Röviden említést tesz a bankváltás lehetőségéről. Hiányolja a paypassos 
bankkártyát. Kérdése, hogy lesz-e ilyen, ha a jelenlegi kártya lejár, már ilyenre cserélik le? 
Megjegyzi, hogy a takarékban dolgozók nagyon segítőkészek. Az ügyfélbarát rendszer 
maximális, nagyon elfogadható. A szolgáltatással nagyon meg van elégedve. Milyen 
fejlesztések várhatóak? Bankváltás esetén mit tudnának biztosítani, ami előrébb vinné az 
önkormányzatot? 
Kézi Zoltán a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatója – a bizottság 
elnökének felvetésére elmondja, hogy paypassos kártya jelenleg is van, a lejáratkor a kártyát 
már ilyenre cserélik. Említést tesz arról is, hogy szeptember 1-jétől digitális hitelkártya is lesz 
az ügyfelek számára.  
Marketing oldalról biztosan fognak kapcsolatot teremteni az önkormányzattal, hiszen a 
stratégiájuk azt helyezi előtérbe, hogy a potenciálisan fejlődő városokra helyezzék a 
hangsúlyt. Elmondja, hogy a Békés Takarék Szövetkezetnek jelenleg 32 önkormányzati 
számlavezetési partnere van. Elmondja, ha a ezen portfóliókat ki tudják szolgálni, akkor 
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezetése sem okozna gondot számukra. A 
digitális bankozás folyamatosan előtérbe lesz helyezve. A lakosság számára már elérhető 
bármilyen digitális felület netbank, electrabank, aplikációval is rendelkeznek.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – köszönti a jelenlévőket. Megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, 
hogy a számlavezető pénzintézet kiválasztásakor a Takaréknak nem sikerült jó ajánlatot 
adnia.  
A lakosság részéről fogalmazódott meg észrevétel.  
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A régi dolgozók közül ketten már elmentek, helyettük újak vannak. A lakosok a régi 
dolgozókhoz bizalommal fordultak ügyeik intézése során. Az új dolgozókat nem ismerik, nem 
tudják, hogy az ők érdekeit tartják-e szem előtt. A lakosság nehezményezi, hogy új 
dolgozókkal kerülnek szembe az ügyeik intézésekor.  
Kézi Zoltán a Békés Takarék Szövetkezet Kereskedelmi Ügyvezető Igazgatója – elmondja, 
hogy humánpolitikai szempontból váltásra volt szükség, amely lehet belső- és külső 
indíttatású. Dévaványán két esetben belső indíttatásból történt a váltás. Biztos abban, hogy az 
új munkaerőket is meg fogják szokni az ügyfelek és ki fog alakulni a bizalom. Az új 
munkaerők is szakértelemmel intézik az ügyeket.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki kérdést feltenni? 
Megállapítja, hogy több kérdés nem hangzott el. 
Megköszöni a tájékoztatót, valamint, hogy az ülésre elfáradtak. Bankváltás esetén meg fogják 
keresni a Takarékot ajánlatkérés tekintetében.    
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről. 
El adó: Tóth Erika igazgató  

 
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 
El adó:  Baloghné Berényi Erzsébet az intézmény igazgatója 
 

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 
nevelés feladat ellátásról. 
El adó:  Bakó Bernadett a DÁMK intézményvezetője  

 
4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 
El adó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 
 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 
beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 
feltételeiről. 
El adó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 
 

6. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

7. Dévaványa város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. 
El adó: Czene Boglárka jegyző 
 

8. A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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9. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
10. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

11. Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 
keretében ellátandó képzési és tréning feladatok biztosítására” elnevezésű helyi 
beszerzésű eljárás eredményéről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
12. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 

funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázat keretében szükséges 
szakmai megalapozó tanulmányok elkészítéséről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
13. Halotthűtő beszerzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

El adó: Feke László műszaki irodavezető 
 

14. Szalmabála értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
15. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

16. Európai Mobilitási Hét 2018. kampányban való részvételről döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

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

keretében Cselekvési terv kidolgozására” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 
eredményéről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
18. Az önkormányzat gazdálkodásának 2018. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

19. Bejelentések 
 

Zárt ülés: 
1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2018. évi kitüntetettjeiről. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

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

 
3. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. B-HSoil Nkft. tagság megszüntetéséről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
Határozat: 
195/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 28-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről. 
El adó: Tóth Erika igazgató  

 
2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 
El adó:  Baloghné Berényi Erzsébet az intézmény igazgatója 
 

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 
nevelés feladat ellátásról. 
El adó:  Bakó Bernadett a DÁMK intézményvezetője  

 
4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 
El adó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 
 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 
beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 
feltételeiről. 
El adó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 
 

6. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

7. Dévaványa város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. 
El adó: Czene Boglárka jegyző 
 

8. A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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9. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
10. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

11. Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 
keretében ellátandó képzési és tréning feladatok biztosítására” elnevezésű helyi 
beszerzésű eljárás eredményéről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
12. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 

funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázat keretében szükséges 
szakmai megalapozó tanulmányok elkészítéséről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
13. Halotthűtő beszerzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

El adó: Feke László műszaki irodavezető 
 

14. Szalmabála értékesítésére beérkezett ajánlatról döntéshozatal.  
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
15. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

16. Európai Mobilitási Hét 2018. kampányban való részvételről döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 

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

keretében Cselekvési terv kidolgozására” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 
eredményéről. 
El adó: Feke László műszaki irodavezető 

 
18. Az önkormányzat gazdálkodásának 2018. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

19. Bejelentések 
 

Zárt ülés: 
1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2018. évi kitüntetettjeiről. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

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

 
3. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. B-HSoil Nkft. tagság megszüntetéséről döntéshozatal. 

El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez rövid kiegészítést tesz.  
A 168/2018.(V.23.) és a 182/2018.(V.31.) Dv. Kt. határozatok a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-
00016 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Dévaványán” elnevezésű pályázattal 
kapcsolatosak. A költségnövekménnyel kapcsolatban ad majd egy rövid tájékoztatást a 
képviselők számára.  
Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  
Elmondja, hogy az ügyeket folyamatosan intézték.  
Több olyan fontos dologról is kell szólnia, amelyek érinteni fogják a képviselő-testület 
munkáját.  
Elmondja, hogy a gyomaendrődi híd lezárásával kapcsolatban az utóbbi időben több 
egyeztetésen vett részt.  
Várhatóan június közepéig megtörténik a kivitelezést végző vállalkozó részére a területátadás. 
Első lépésben az elkerülő út kerül felújításra, majd 2018. június 16-ától kezdődik a teljes 
hídzár. Az eddigi tervekhez képest egy hónapos csúszás van. 
A lezárás ideje alatt a gépjármű közlekedés a gyomai híd Dévaványa felől eső, „Vitézy dűlő”-
nek nevezett úton lesz. Az út makadám rendszerű, mart aszfaltos profilozással kerül terelőútra 
alkalmassá tételre. A terelőút hossza 7,7 km, szélessége 5 m. A felújítás költsége meghaladja 
a 80 millió forintot. Az úton 30 km/óra sebesség korlátozás lesz érvényben. A sebesség 
betartását ellenőrizni fogják, amit jelzett a gyomaendrődi rendőrőrs vezetője. Nem cél a 
bírságolás, de az esetleges balesetek elkerülése érdekében szükségesnek tartják az 
ellenőrzéseket.  
A Dévaványán történő szakrendelésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a híd lezárás ideje 
alatt nem lesz szemészeti, nőgyógyászati és bőrgyógyászati szakrendelés a településen, a 
szakorvosok nem vállalják az átjárást. A betegeket a gyomaendrődi szakrendelőben továbbra 
is várják.  
A belgyógyászati és a reumatológiai szakrendeléseket nem érinti a híd lezárása, a megszokott 
rendelési időben továbbra is várják a lakosságot.  
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 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: 
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Határozat: 
196/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2018.(III.29.), 
162/2018.(V.4.), 164/2018.(V.23.), 165/2018.(V.23.), 166/2018.(V.23.), 
167/2018.(V.23.), 168/2018.(V.23.), 169/2018.(V.23.), 174/2018.(V.31.), 
175/2018.(V.31.), 176/2018.(V.31.), 179/2018.(V.31.), 180/2018.(V.31.), 
181/2018.(V.31.), 182/2018.(V.31.) Dv. Kt. határozatok és a 121/2018.(III.29.), 
153/2018.(IV.26.), 184/2018.(V.31.), 185/2018.(V.31.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 
 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről a 
2017/2018-as tanévről. 
Köszönti a napirend kapcsán jelenlévő Tóth Erika igazgatót.  
Az elkészített tájékoztató nagyon részletes, mindenre kiterjedő.  
A polgármester megadja a szót Tóth Erika igazgató részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az 
ülésen tájékoztatást adhat az intézmény munkájáról. 
Elmondja, hogy Kovács Zsuzsanna főigazgató asszony a mai ülésre nem tudott eljönni, mivel 
Budapesten a minisztériumban tartózkodik.  
Megköszöni a képviselő-testület segítségét, amelyet az elmúlt tanév során kaptak, gondol itt a 
pályázatokra. Megköszöni az épületek felújításában, karbantartásában nyújtott segítséget az 
önkormányzatnak, illetve a műszaki iroda munkatársainak. Elmondja, hogy fenntartásilag 
nem az önkormányzathoz tartoznak, de a szép épület, a gondoskodás az odalátogatókat 
meggyőzi az, hogy az iskolának itt van a helye, itt van gondos kezek között. Külön köszöni a 
Kisújszállási úton lévő épületük külső és belső felújításában nyújtott segítséget, valamint a 
Mátyás u. 1. szám alatti tanügyi épületben történt karbantartást. 
Az írásos anyagban nem tudott tájékoztatást adni a vizsgák eredményeiről, mivel azon 
időszakban még a vizsgák tartottak. Az érettségi és a szakmai vizsga eredményekről, valamint 
a múlt hét csütörtökön történt beiratkozásról kívánt egy rövid tájékoztatást adni a jelenlévők 
számára.   
Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben az első szakközépiskolai, 
szakgimnáziumi osztályuk most debütált, most volt az első vendéglátós vizsga az iskolában. 
A tantárgyak közül ezen tantárgynak lettek a legjobbak az eredményei, amire nagyon 
büszkék. A szépészet szakmacsoport diákjai a szokásos magas szinten vizsgáztak.  
Szintén első szakmai vizsga volt a kőműves és szociális gondozó szakmában.  Mind a két 
szakma helyi igényekre indult. Elmondja, hogy összesen hat kőműves vizsgázott Békés 
megyében, ebből három fő dévaványai, három fő pedig gyulai volt. Ez a szakma nem 
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népszerű a fiatalok körében. Elmondja, hogy nyolc fő volt induláskor, négy fő jutott el az 
utolsó osztályba, egy fő pedig olyan sokat hiányzott, hogy törvénybe ütközött volna, ha 
tovább engedik.  
A szociális gondozó szakmát töretlen sikernek tudják elkönyvelni. Megköszöni az 
intézményvezetőnek a támogatást, aki folyamatosan oktatott és oktat is az iskolában, valamint 
a gyakorlati helyet, amit biztosít a diákok számára. Megjegyzi, hogy egy fő tanulójuk már 
foglalkoztatott az idősek otthonában.  
A megfelelő létszámú vizsgacsoportok miatt centrum szinten összevont szakmai vizsgákat 
szervezik. Így hegesztők Szeghalmon, kőművesek Gyulán vizsgáztak. Dévaványán pedig a 
fodrászok (Orosházáról és Szarvasról is), illetve a szociális gondozók (Szarvasról is). A 
szokásos szakmai vizsgaszervezés így fokozott együttműködést igényelt a tagintézmények 
között, ami minden vizsga sikerét biztosította.  
A vizsgaátlagok megfelelnek a tanulók év végi teljesítményének, a vizsgadrukk és az idegen 
vizsgacsoportok ellenére minden diákjuk a tőle megszokott szinten teljesített.  
Az idei évben szépészet mellett informatikai szakmacsoportot fognak indítani, amelyhez a 
tárgyi és személyi feltételek adottak. A szakgimnázium mellett lesz még egy szakközépiskolai 
osztályuk, a hegesztő és az eladó szakmával. Az idei évben Békés megyében a hiányszakma 
az eladó szakma, lekerült a szociálisgondozó szakma. A lakosságot, a diákokat tájékoztatniuk 
kell a hiányszakmákról, amit megtettek. Tehát váltás tapasztalható a szakmák között.    
Megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot. A felmerülő 
kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon a tájékoztatót az Oktatási Bizottság 
megtárgyalta. Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megvitatta, ezúton is köszönik az 
intézményben folyó színvonalas munkát. Egyetlen kérdés merült fel az ülésen, amelyre a 
választ megkapták. Az igazgató asszony részletes tájékoztatást adott a vizsgaeredményekről. 
A tájékoztatót a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottság 
nevében az intézmény minden dolgozójának kellemes nyarat és kitartást kíván a következő 
tanévre. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Elmondja, hogy a tájékoztatóban és a szóbeli kiegészítésekkel együtt egy átfogó képet kaptak 
az intézményben folyó munkáról, az iskola életéről, a vizsgaeredményekről.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatóját megköszönve az intézmény 
igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
197/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Szakképzési Centrum 
tájékoztatóját a dévaványai középfokú oktatás helyzetéről jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 
eredményes munkavégzést kíván.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid : - 

 
(A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója az oktatási 
szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan.   
A polgármester köszönti Baloghné Berényi Erzsébet igazgatót. 
A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 
azt tegye meg.  
Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – köszönti a 
jelenlévőket.  
Az írásos anyaghoz rövid kiegészítést kívánt tenni.  
Elmondja, hogy igyekezett mindenre kiterjedő tájékoztatót készíteni. 
Köszönetet mond a Képviselő-testületnek a támogatásért annak ellenére, hogy a fenntartó 
nem az önkormányzat. Vállalják a gyermekek utaztatását, különböző pályázatok 
megvalósításában segítségükre vannak, a műszaki, karbantartási problémák megoldásában is 
segítséget kapnak.  
Röviden szól a művészeti iskolások versenyeredményeiről.  
Örömmel mondja el, hogy nagyon sok versenyen vesznek részt a tanulóik és nagyon szép 
eredményeket érnek el.  
Röviden szól a festészet tanszak tanulóinak versenyeken elért eredményeiről. 
Az igazgató elmondja, hogy a legtöbb verseny és megmérettetés a társastánc és a népzene 
tanszakon van. Ebben az esetben is szól az elért eredményekről, a minősítésekről. Elmondja, 
hogy nagyon ügyes gyermekek vannak Dévaványa és Ecsegfalva településen.  
Tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosságot arról, hogy az idei évben is pályáztak nyári 
táborokra. A napközi „Napközis Erzsébet táborként” működik. Az ott lévő gyermekeknek 
jelképes részvételi díjat kell fizetni, amely heti 500,- Ft és ez tartalmazza a teljes ellátást. A 
pályázat kirándulást is tartalmaz, mely szerint elhagyhatják a lakóhelyüket, valamint az 
eszközparkjuk is bővülhet, különböző kézműves foglalkozásokhoz kapnak anyagokat és 
eszközöket. Július végéig tudják fogadni az 1-5. évfolyamos gyermekeket, akik a megadott 
időig jelentkeztek.     
Röviden ennyiben kívánta az írásos anyagot kiegészíteni.  
Köszöni a figyelmet.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  
képviselő – megköszöni az intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót.  
Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta. Véleményük 
szerint egy nagyon színvonalas, pontosan elkészített, statisztikailag is alátámasztott 
beszámolót kaptak, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A Bizottság 
nevében kellemes pihenést kíván a pedagógusoknak. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Az írásos anyagban olvasható, hogy a művészeti iskolás szakfeladaton tanulók száma 2017. 
október 1-jén 251 volt. Kérdése, hogy különböző tanulókról van szó, vagy van átfedés? 
Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – a polgármester 
kérdésére elmondja, hogy van átfedés. Kb. 30 tanuló van, akik két tanszakra is járnak.  
Valánszki Róbert polgármester – az írásos anyagban olvasható, hogy Ecsegfalván sajnos a 
szülők közül néhányan különböző okok miatt inkább választanak más iskolát a gyermekük 
számára, így a lakosság veszélyezteti az iskola fennmaradását. 
Kérdése, hogy mennyire valós az említett helyzet, hogy a lakosság veszélyezteti az iskola 
fennmaradását? 
Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – elmondja, hogy 
egyre többen költöznek Ecsegfalvára, így enyhülni látszik ez a veszély. Elmondja, hogy 
nemcsak Kisújszállásra viszik a szülők gyermeküket iskolába, hanem Dévaványára is, mivel a 
településen kaptak munkát, ezáltal napi rendszerességgel ide közlekednek, így a dévaványai 
telephelyet választják. Összességében ez jó, csak az ott maradók számára nem kedvező. 
Elmondja, hogy 11 első osztályba menő gyermekből 10 gyermeket írattak be szüleik az 
iskolájukba.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az igazgató asszonynak a kérdéseire adott 
válaszokat.  
Röviden említést tesz a gyermekek születési számáról.  
Bízik abban, hogy egyre több gyermek választja a dévaványai középiskolát. Tisztában van 
azzal, hogy mind a két intézmény megtesz mindent annak érdekében, hogy ez így működjön. 
Úgy gondolja, hogy a kapcsolat jó. Szól a nyílt napok, közös programok megrendezéséről.  
A nyári szünidei programokkal kapcsolatban elmondja, hogy mivel nem az önkormányzat a 
fenntartó, így nem kell gondoskodniuk a gyermekek ellátásról. Köszönni tudják, hogy az 
intézmény és az iskola dolgozói ezt felvállalják.  
A polgármester megköszöni a tartalmas tájékoztatót. Az iskola minden dolgozójának jó 
munkát kíván a következő tanévre is. Kellemes pihenést kíván a pedagógusok számára.   
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját 
az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről, megköszönve az ott 
dolgozók munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
198/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját az oktatási szakmai 
tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 
munkavégzést kíván.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid : - 
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(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 
szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés 
feladat ellátásról. 
Szintén egy tartalmas beszámoló került a Képviselő-testület elé, amelyet Bakó Bernadett, a 
DÁMK igazgatója készített el.  
Az intézményvezető nem jelezte, hogy a mai ülésre nem tud eljönni. 
A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  
képviselő – elmondja, hogy a tegnapi napon tartott bizottsági ülésen az intézményvezető 
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.  
Elmondja, hogy az ülésen két kérdés merült fel, amelyre kielégítő választ kaptak az 
intézményvezetőtől.  
Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, 
bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
199/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az 
óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 
eredményes munkavégzést kíván.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid : - 
 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 
beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Ladányi Mihály Könyvtár beszámolójának a megtárgyalása.  
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Elmondja, hogy Somogyi Erzsébet intézményegység vezető készítette el a beszámolót, amely 
egy átfogó képet mutat az intézmény munkájáról, állománygyarapításról, tárgyi, személyi 
feltételekről. 
A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – az írásos anyag kapcsán egy kérdése merült fel a 
polgármesternek, hogy a katolikus közösségi összejövetelek 6 alkalommal valósultak meg? 
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője – a polgármester kérdésére 
elmondja, hogy a katolikus közösségi összejövetelek a leírtak szerint valósultak meg.  
Valánszki Róbert polgármester – az alapítvány által nyújtott támogatás felhasználása a 
meghatározott célra lett fordítva.    
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, elnöke – elmondja, hogy 
a bizottság ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a 
testület felé.  
A beszámolót a bizottság színvonalasnak tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik 
ki. Ezúton megköszöni az ott dolgozók munkáját. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
200/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Ladányi Mihály 
Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének beszámolóját a könyvtár 
szakmai tevékenységéről jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 
kíván.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid : -  

 
(A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a 
szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 
Részletesen leírásra került az intézményben folyó feladatok ellátása, a tárgyi és személyi 
feltételek alakulása.  
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Hajdu Ildikó szakmai megbízott készítette, 
aki nem jelezte, hogy a mai ülésen nem fog részt venni. 
A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén tárgyalta a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját, 
amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A bizottság nevében köszönetet 
mond a múzeum dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester javasolja, hogy a beszámolót az előterjesztett formában fogadják el.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység 
beszámolóját az intézményben folyó szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi 
feltételeiről, megköszönve az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 
201/2018.(VI.28.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolóját a szakmai munka 
eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 
kíván.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester  
Határid : - 

 
 
(A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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13. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – javasolja a 13-as napirendi pont megtárgyalását, annak 
érdekében, hogy ne tartsák fel Dorogi Jánost a Pietas Kft. ügyvezetőjét, aki vidékről érkezett 
az ülésre.  
A polgármester elmondja, hogy a temetőt üzemeltető Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőjének elmondása alapján a temető fejlesztési elképzelései között szerepel a 
ravatalozóban lévő halottak hűtésére alkalmas hűtő cseréje, ezért a Képviselő-testület a 
127/2018.(IV.26.) Dv. Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy 1 db 2 férőhelyes halottak 
hűtésére alkalmas hűtő kerüljön beszerzésre. 
A beszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek árajánlatkérést. 
A helyi beszerzési eljárásra 2018. június 1. 11 óráig kettő ajánlatot nyújtottak be, melyek a 
következők: 

1. FrigoFrost – 2600 Vác, Fürj u. 8. 
Ajánlati ár nettó:  1.050 000,- Ft + áfa, azaz  bruttó: 1.333.500,- Ft 

2. Csicsi-Hűt  Kft. – 2120 Dunakeszi, Eisemann M. u. 6/A. 
Ajánlati ár nettó:  1.030.000,- Ft + áfa, azaz  bruttó: 1.308.100,- Ft 

Az ajánlatokat megvizsgálva megállapították, hogy a FrigoFrost Kft. ajánlata nem felel meg 
az ajánlatkérésben foglaltaknak, mivel az ajánlattevő ajánlatát csak elektronikus úton küldte 
meg az ajánlatkérő részére. Az Ajánlattételi felhívás 14. pontja azonban kimondja, hogy az 
ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti példány pedig az ajánlattételi határidő 
lejártáig, illetve az után sem érkezett meg a hivatalhoz. 
Megállapították továbbá, hogy a Csicsi-Hűtő Kft. ajánlatához csatolt minden előírt 
dokumentumot, valamint az ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ezért 
ajánlata érvényes. 
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a beszerzésre egyetlen érvényes ajánlat 
érkezett. Az ajánlatkérés során a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
alapján történik. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a „Halottak hűtésére alkalmas hűtő beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Csicsi-Hűtő Kft. bruttó 1.308.100,- Ft-os ajánlatát, mint a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot javasolja kihirdetni nyertesnek.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a következő évi költségvetés tervezése miatt, az ügyvezető 
úrral kezdőjenek el a tárgyalások, egyeztetések az út fejlesztése, kerítés megvalósítása érdekében. 
A jogszabályi előírások betartása miatt fejlesztésekre lesz szükség a temetőben. Javasolják, hogy a 
műszaki irodavezetővel járják körbe a területet és készítsenek költségvetést a kerítés létesítéséről. 
A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy milyen változások érintik a temető üzemeltetését. A 
temető körbekerítésére a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldást javasolják, mely szerint sövények 
telepítése történne.  
A bizottság elnöke megköszöni a Pietas Kft. ügyvezetőjének és a dolgozóinak a munkáját.  
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: 
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Határozat: 
202/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen működő 
köztemetőben lévő halottak hűtésére alkalmas hűtő beszerzése tárgyában indított beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Halottak hűtésére alkalmas hűtő 

beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett Csicsi-Hűtő Kft. (2120 Dunakeszi, 
Eisemann M. u. 6/A.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Halottak hűtésére alkalmas hűtő 
beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett FrigoFrost Kft. (2600 Vác, Fürj u. 
8.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvénytelennek és 
alkalmatlannak nyilvánítja.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Halottak hűtésére 
alkalmas hűt  beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Csicsi-Hűt  
Kft. (2120 Dunakeszi, Eisemann M. u. 6/A.) bruttó 1.308.100,- Ft-os ajánlatát, mint a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Halottak hűtésére 
alkalmas hűtő beszerzése” tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a halottak hűtésére alkalmas hűtő 
beszerzésének ellenértékét 2018. évi költségvetésében költségvetési tartaléka részében 
elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 7. szerz dés megkötésére 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dorogi János ügyvezető részére. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a halottak 
hűtésére alkalmas hűtőt beszerezték. Ez nagy előrelépést jelent számukra. Szerencsés lenne, ha 
minden egyes településen, ahol a temető a kezelésükben van ezt elmondhatnák.  
A Kft. ügyvezetője elmondja, hogy saját költségükön be fognak szerezni egy áramfejlesztőt annak 
érdekében, hogy áramszünet esetén ne legyen fennakadás. 
Még egyszer köszönetét fejezi ki.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek a hozzászólását.  
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének első módosításával kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2018. évről szóló költségvetését az 
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel, 
kiadással egyezően 2.550.848.000,- Ft volt.  
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Jelen előterjesztésben 979.042.000,- Ft módosítási javaslatot terjesztenek elő. A módosítással 
a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 3.529.890.000,- Ft-ra módosul.  
A költségvetés módosítását indokolják:   a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,  központi támogatások,  közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján,  olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 
Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja az előterjesztésben felsorolásra került. 
A polgármester röviden szól a maradványról. 
Megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
A polgármester úr már említette, hogy a költségvetés módosítását nagyrészt befolyásolta a 
maradvány, a közfoglalkoztatási támogatás, nagyobb tételként szerepel egy pályázati 
támogatás, valamint a lejáró értékpapírok bevétele. Kisebb módosítások és a sorok között 
történtek átcsoportosítások. A módosítás legfőképpen az önkormányzat gazdálkodási körét 
érinti. A Margaréta Intézmény esetében a költségvetés főösszege nem változik, csak sorok 
között történt átcsoportosítás. 
Az irodavezető elmondja, hogy ezen előterjesztéshez tartozik a május 31-ei teljesítés.  
A tájékoztatóban a teljesített adatok már a módosított előirányzathoz vannak hasonlítva. 
A bevételek időarányosan teljesültek, a kiadások valamivel időarányos alatt. 
Az előirányzat időarányostól való eltérését igyekezett az írásos anyagban indokolni. Az 
eltérés a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik, mivel a beruházások még nem valósultak meg.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy bizottsági 
ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A felmerülő kérdésekre a válaszokat 
megkapták. Említést tesz a maradványról, a pályázatokról, valamint az azokhoz szükséges 
önerő biztosításáról.  
A bizottság javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság 
szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy e témával kapcsolatosan kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati 
rendelet módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzat  
Képvisel -testületének 

 
11/2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 

 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésér l szóló  

1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
18. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat gazdálkodásának 2018. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
megtárgyalása.  
Az anyagban látható, hogy a bevételek és a kiadások is időarányosan teljesültek.  
A kiadásoknál van eltérés, amely a pályázati pénzek fel nem használása miatt mutatkozik.   
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését 
az írásos anyaghoz.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, az előző napirend kapcsán már utalt rá.  
A tájékoztató elfogadását 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 elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2018. május 31-i állapot szerinti helyzetéről 
szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
203/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. május 
31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  - 

 
 
7. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa város településképének védelméről szóló rendelet megalkotása. 
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Elmondja, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet 
megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény írja elő.  
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó szabályokat Dévaványa Város Önkormányzata a 
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
15/2017.(X.3.) önkormányzati rendeletével már elfogadta, valamint a Településképi arculati 
kézikönyv is elfogadásra került 346/2017.(XII.14.) testületi határozattal.  
A 2018. május 31-i testületi ülés keretében lakossági fórum megtartására került sor.  
A településképi rendelet hatályba lépésével a Helyi Építési Szabályzat településképi előírásai 
nem alkalmazhatók, a szükséges módosításokat HÉSZ-re vonatkozó külön eljárási szabályok 
alapján a későbbiekben végre kell hajtani.  
A változás során a legfontosabb, hogy az eddig helyi védelem alá eső lakóingatlanokat egy 
kivételével, indokolt kivenni a helyi védettség köre alól, mivel ezzel a teherrel nem szeretnék 
tovább nehezíteni azok tulajdonosainak az életét, hiszen ez a rendelet igen súlyos előírásokat 
fogalmaz meg. Az előírások betartására ellenőrzési lehetőséget és kötelezettséget biztosít a 
rendelet, ami nem biztos, hogy ildomos úgy, ha ezt nem kéri a tulajdonos.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén ezen előterjesztés igen hosszasan tárgyalta. A javaslatuk meghozatalakor 
szem előtt tartották azt, hogy sem az önkormányzatnak, sem a lakosoknak ne jelentsen nagy 
terhet a védettség. A bizottság javaslata, hogy a lakóházak mindegyikét vegyék ki a védettség 
alól.  
Tehát a rendelet 1. mellékletében a következő helyi védett építmények, műtárgyak, 
képzőművészeti alkotások szerepeljenek: 

 
 Megnevezés Helyrajzi szám 

1.  református templom 1901 
2.  vendégfogadó, étterem, irodák 1802 
3.  takarékpénztár, kereskedőház 1802 
4.  lakóház/szőnyegszövő műhely 2943 
5.  kút 2175 
6.  általános iskola 1902 
7.  lakóház/emlékház 2034 
8.  múzeum 3795 
9.  iskola 3572 
10.  rizshántoló, közraktár 890 
11.  szolgálati lakás 752 
12.  kripta 1466 
13.  mezőgazdasági épület 592/2 

A bizottság az elhangzottak alapján javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 
Tehát a bizottság javaslata, hogy a lakóházak kerüljenek ki a helyi védettség alól. Az Eke úton 
lévő mezőgazdasági épületet kívánják benne hagyni a rendeletben, amelyet az elmúlt évben 
felújítottak. Vályog épületről van szó, így a karbantartása folyamatos munkát igényel. Tehát 
magánszemélyeket nem szeretnének terhelni ezzel.  
Megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását, az elhangzottak szerint.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság 
szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását, az elhangzottak szerint. 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy e témával kapcsolatosan kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért Dévaványa város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 
 

Dévaványa Város Önkormányzat  
Képvisel -testületének 

 
12/2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 

Dévaványa város településképének védelmér l 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. 
§-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes 
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság 
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 
háromötödét. 
A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 
távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az 
előterjesztésben le van írva. 
Az említett jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján 
jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.  
Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a 
lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 
Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2018. július 23-tól 
2018. augusztus 26-ig, illetve 2018. december 24-től 2019. január 6-ig rendelje el az 
igazgatási szünetet. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javasolja a testület felé a 
rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 
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Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság 
szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy e témával kapcsolatosan kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 
 

Dévaványa Város Önkormányzat  
Képvisel -testületének 

 
13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 
a 2018. évi igazgatási szünet elrendelésér l 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatos. 
Elmondja, hogy az Eke u. 15. szám alatt lévő lakást kívánják kivenni a költség alapú 
bérlakások listájából. Az ott lakót legalább fél évvel előtte szükséges tájékoztatni a változásról 
annak érdekében, hogy lakhatásának megoldására legyen elegendő ideje.  
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete tartalmazza Dévaványa Város Önkormányzatának költségalapú bérlakásainak 
listáját, melynek 14. sora alapján az Eke u. 15. komfortos 66,49 m2 alapterületű ingatlan. 
Az elmondottak alapján javasolja az ingatlant kivenni a bérlakás állományból, melyet a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításával 
érhet el a Képviselő-testület.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – az előzőekben döntött a 
képviselő-testület, hogy az Eke u. 15. szám alatt lévő ingatlant helyi védettség alá helyezik. 
A bizottság javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Németi József részére.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság 
szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy e témával kapcsolatosan kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 
módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

14/2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 
 

a lakások és helyiségek bérletér l szóló  
17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
10. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás teljes jogú tagja. A DAREH 
Önkormányzati Társulás legfőbb szerve, a Taggyűlés legutolsó ülését 2018. május 28. napján 
tartotta, ahol az Önkormányzat döntését is igénylő határozatot hozott. 
A Taggyűlés a 12/2018.(V.28.) TGy. számú határozatában döntött egyrészt Csabacsűd 
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község 
Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete, 
Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete 
csatlakozási kérelmének elbírálásáról, amely szerint a csatlakozási kérelmet elfogadta, mivel 
azok a Társulás Társulási Megállapodásában, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltaknak mindenben megfeleltek.  
A Taggyűlés döntött másrészt a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. A módosítás indokai a következők: 

- a Társulás tagjainak aktualizálása szükséges, ugyanis Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzat képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-
testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község 
Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-
testülete, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-
testülete belépési szándéknyilatkozatot nyújtottak be, mely csatlakozási kérelmek a 
Taggyűlés döntése alapján a valamennyi jogszabályi előírásnak és belső szabályzatnak 
megfelelnek. 

- a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivataltól szakmai 
segítségnyújtás keretében a Társulási Megállapodás 66.) és 83/A.) pontjaira 
vonatkozóan érkezett megállapítások és javaslatok átvezetése szükséges a Társulási 
Megállapodásban. 

o A társulási megállapodás eddig helytelenül tartalmazta azt, hogy ki 
képviselheti az adott települést.  

o A társulás bizottsága nem írhat elő feladat- és hatáskört a társulás elnökének.  
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A Taggyűlés egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a fenti települések 
csatlakozásához, illetve a Társulási Megállapodás módosításához legalább minősített 
többséggel hozott határozatukban járuljanak hozzá 45 napon belül, és döntésükről a DAREH 
Önkormányzati Társulás Elnökét tájékoztassák. 
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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
204/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata  

1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város 
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas 
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 
jóváhagyja, 

2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 
módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  azonnal 
 
 
11. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata támogatást nyert az EFOP-
1.2.11-16-2017-0003 kódszámú, „Teremts Esélyt Program - Dévaványa” című pályázati 
konstrukció megvalósításához.  A pályázat részét képezi az előterjesztésben szereplő 
képzések megtartása az érintett 18-35 éves korosztály számára. 
Ajánlattételre 7 céget kerestek meg, amelyből kettő visszajelezte, hogy az ajánlattételen nem 
kíván részt venni. Ajánlattételre 2018. június 19-én 13.00 óráig volt lehetőség. A megadott 
határidőig 4 db ajánlat érkezett be, az alábbi tartalommal:  
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1. Csaba-College Kft. (5600 Luther u. 10.)  

Nettó ajánlati ár + ÁFA=Bruttó 
ajánlati ár 
 

 

1.430.400 Ft +AAM = 1.430.400 Ft 

 
2. EUZERT Uniós Továbbképz  Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 14.) 

Nettó ajánlati ár + ÁFA=Bruttó 
ajánlati ár 
 

 

4.440.000 Ft + ÁFA = ő.638.800 Ft 

 
3. OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. (2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-

39.) 10-12.) 

Nettó ajánlati ár + ÁFA=Bruttó 
ajánlati ár 
4+2 napos tréningre egy 10 fős 
csoportra vonatkozólag 
(konfliktuskezelési és kommunikációs 
tréning) 

 

2.310.000 Ft + AAM = 2.310.000 Ft 

 
4. Indigo Coaching Kft. (1091 Budapest, Üllői út 25.) 

Nettó ajánlati ár + ÁFA=Bruttó 
ajánlati ár 
 

 

4.195.000 Ft + AAM = 4.195.000 Ft 

A pályázat 100 %-os intenzitású, nem kell hozzá önerőt biztosítani.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja az 
„Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó képzési 
és tréning feladatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Csaba-
College Kft. bruttó 1.430.400,- Ft összegű ajánlatát 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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
205/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó képzési és tréning 
feladatok biztosítására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-

2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó képzési és tréning feladatok 
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biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csaba-College Kft. (5600 Luther u. 
10.), EUZERT Uniós Továbbképző Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 14.), OKTÁV 
Továbbképző Központ Zrt. (2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39) és az 
Indigo Coaching Kft. (1091 Budapest, Üllői út 25.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 
határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó képzési és 
tréning feladatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
Csaba-College Kft. (5600 Luther u. 10.) összesen nettó 1.430.400 Ft + AAM= bruttó 
1.430.400,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében ellátandó képzési és tréning 
feladatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú „Teremts Esélyt Program - 
Dévaványa” című pályázat megvalósítása során kötelező képzési és tréning feladatokhoz 
szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  2019. július 31. 
 
 
17. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata támogatást nyert az EFOP-
1.2.11-16-2017-0003 kódszámú, „Teremts Esélyt Program - Dévaványa” című pályázati 
konstrukció megvalósításához.  A pályázat részét képezi egy Cselekvési terv elkészítése, 
melynek megvalósításához helyi beszerzési eljárást bonyolítottak le. A Cselekvési terv 
kötelező eleme a pályázatnak, amely a támogatási kérelemmel együtt benyújtott Szakmai 
Fejlesztési Koncepció továbbgondolása, és amely a pályázat lebonyolítását a későbbiekben 
alapjaiban meghatározza.  
Ajánlattételre 5 céget kerestek meg, amelyeknek ajánlattételre 2018. június 20-án 10.00 óráig 
volt lehetőség. A megadott határidőig mind az 5 db ajánlat beérkezett, az alábbi tartalommal: 
 
 

Megnevezés 
 

Nettó vállalási 
ár 

ÁFA Bruttó vállalási ár 

MARKI Consulting 
Kft. (5600 Békéscsaba, 
Felső-Körös sor 78.) 
 

4.315.000 1.165.050 5.480.050 

RB NOVUM Kft. (4400 
Nyíregyháza, Lengyel u. 
59.) 
 

3.949.700 AAM 3.949.700 
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Pap-Szabó Katalin 
egyéni vállalkozó (5520 
Szeghalom, Szeleskert u. 
21.) 

3.800.000 AAM 3.800.000 

HUMAN-PRODUCT 
Kft. (5525 
Füzesgyarmat, 
Vörösmarty u. 5.) 
 

3.600.000 972.000 4.572.000 

Ötletinfo Közhasznú 
Nonprofit Kft. (5520 
Szeghalom, Dobó utca 
10.) 
 

4.100.000 AAM 4.100.000 

 Ezen pályázat is szintén 100 %-os intenzitású, ehhez sem kell önerőt biztosítani.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja, az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat 
keretében Cselekvési terv kidolgozására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
Pap-Szabó Katalin bruttó 3.800.000,- Ft összegű ajánlatát 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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
206/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében Cselekvési terv kidolgozására” 
tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 
alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-

2017-0003 kódszámú pályázat keretében Cselekvési terv kidolgozására” tárgyban indított 
beszerzési eljárásra a MARKI Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 78.), 
RB NOVUM Kft. (4400 Nyíregyháza, Lenygel u. 59.), Pap-Szabó Katalin (5520 
Szeghalom, Szeleskert u. 21.), HUMAN-PRODUCT Kft. (5525 Füzesgyarmat, 
Vörösmarty u. 5.) és az Ötletinfo Közhasznú Nonprofit Kft. (5520 Szeghalom, Dobó utca 
10.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében Cselekvési terv 
kidolgozására” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Pap-Szabó Katalin 
(5520 Szeghalom, Szeleskert u. 21.) összesen nettó 3.800.000 Ft + AAM= bruttó 
3.800.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú pályázat keretében Cselekvési terv kidolgozására” 
tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú „Teremts Esélyt Program - 
Dévaványa” című pályázat megvalósítása során kötelező Cselekvési terv elkészíttetéséhez 
szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  2019. július 31. 
 
 
12. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2017.08.15-én pályázatot nyújtott be TOP-
2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámmal, „Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása 
Dévaványán” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozó 
kiírására, melyet a kiíró támogatásban részesített. Ez a városháza projekt. A pályázat 
megvalósításához több települési szakmai dokumentum (Megalapozó Vizsgálat (MV), 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Megalapozó Tanulmány (MT), Költség-haszon 
Elemzés (CBA)) elkészítésére is szükség van. A hatékonyság érdekében a tanulmányokat 
egyszerre versenyeztették meg. 
Ezek a dokumentumok minden olyan pályázathoz szükségesek, amelyek megvalósítása során 
vállalkozási tevékenység folytatható. Ezen dokumentumok már az üzemcsarnok esetében 
elkészültek.  
Elmondja, hogy ezeket önerőből kell elkészíttetni, mivel a pályázatban nem támogatott.  
A megadott határidőig, 2018. június 19. 14.00 óráig 3 ajánlat érkezett be, az alábbi 
tartalommal: 
 

Megnevezés 

1. rész: 
Integrált Településfejlesztési 

Stratégia Megalapozó Vizsgálat és 
Integrált Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) 

2. rész 
Megalapozó 
Tanulmány 

(MT) 

 
3. rész 

Költség-
haszon 
elemzés 
(CBA) 

Összesen 

B-TEAM Projekt Kft. 
(5600 Békéscsaba, Penza 
ltp. 1. I/3.) 
 

12.039.600 3.937.000 2.451.100 18.427.700 

MARKI Consulting Kft. 
(5600 Békéscsaba, Felső-
körös sor 78.) 
 

8.835.390 3.556.000 1.511.300 13.902.690 

Sikerpálya Pályázatíró és 
Szolgáltató Kft. (5600 
Békéscsaba, Dr. Becsey O. 
u. 10-12.) 
 

10.033.000 4.826.000 1.993.900 16.852.900 

 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében 
szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a MARKI Consulting Kft. bruttó 13.902.690,- Ft összegű ajánlatát javasolja 
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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
207/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében szakmai megalapozó 
tanulmányok elkészítésére” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16-

BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében szakmai megalapozó tanulmányok 
elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárásra a B-TEAM Projekt Kft. (5600 
Békéscsaba, Penza ltp. 1. I/3.), a MARKI Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Felső-körös 
sor 78.) és a Sikerpálya Pályázatíró és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. 
u. 10-12.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében szakmai megalapozó 
tanulmányok elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a MARKI 
Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Felső-körös sor 78.) összesen nettó 10.947.000 Ft + 
Áfa = bruttó 13.902.690,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel a 
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú pályázat keretében szakmai megalapozó 
tanulmányok elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős ingatlan 
funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” című pályázat megvalósítása során kötelező 
szakmai tanulmányok elkészíttetéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
 Feke László műszaki irodavezet  
Határid :  2019. július 31. 
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14. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat és az Agrodéva Kft. között 2013. 
szeptember 20. napján megkötött földhaszonbérleti szerződés, valamint a szerződés 
mellékletét képező pályázati anyag alapján a Kft. a haszonbérleti idő alatt az általa bérelt 
területekből 200 ha gabonatermő területnek a szalmatermését bálázott formában 
térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és telephelyre beszállítja.  
Figyelembe véve azt, hogy az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik haszonállat 
állománnyal, amelynek ellátására a szalmabálákat fel tudnák használni, valamint hogy nincs 
elegendő tároló hely a következő év bálái számára, ezért a Képviselő-testület a 
191/2018.(VI.14.) Dv. Kt. számú határozatában értékesítésre jelölte ki az Agrodéva Kft. által 
beszállítandó bálákat.  
Az értékesítésre pályázati hirdetményt jelentettek meg, melyben egytételben értékesítésre 
kínálták a szalmabálákat - a testületi döntés értelmében - 2.500,- Ft/szalmabála+áfa induló 
eladási egységáron.  
A pályázatra a nyitva álló ajánlattételi határidőig, azaz 2018. június 21. (csütörtök) 1130 óráig 
egyetlen ajánlat érkezett, mely az alábbi: 
1. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 2.500,- 

Ft/szalmabála+Áfa ajánlati árat adta.  
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 „Szalmabála értékesítése” című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság nettó 2. 500,- Ft /szalmabála+Áfa, azaz bruttó 3.175,- 
Ft/darab ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a földhaszonbérleti szerződéseket a kollegái folyamatosan 
ellenőrzik a tekintetben, hogy az abban foglaltak mennyire teljesülnek. Természetesen a 
kirívó esetről a testületet tájékoztatják.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Elmondja, hogy az aratás még nem történt meg, így nem lehet tudni, hogy mennyi szalmabála 
kerül beszállításra. Az aratást követően erről tájékoztatni fogja a képviselőket.  
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: 
208/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agrodéva Kft. által 
az önkormányzat telephelyére beszállított szalmabála értékesítési eljárása során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Szalmabála értékesítése” 
című tárgyban indított értékesítési eljárásra a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
(5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Szalmabála értékesítése” 
című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevő nettó  
2.500,- Ft/szalmabála+Áfa, azaz bruttó 3.175,- Ft/darab ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Szalmabála értékesítése” 
című tárgyban indított értékesítési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szalmabála mezőgazdasági 
termékértékesítési szerződésének aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. augusztus 31. 
 
 
15. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási 
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. 
Az Alapítvány a Szeghalom Mentőállomás mentőautóit szeretné újabb, korszerűbb 
mentéstechnikai eszközökkel felszerelni, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy 
lehetőségeikhez mérten támogassák az Alapítvány célját. Az Alapítvány a támogatási 
kérelemben konkrét összeget nem jelölt meg. 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletében 
a civil szervezetek támogatására 13.000.000,- Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület határozatai alapján a mai napig 12.455.000,- Ft támogatásáról döntött, 
így a felhasználható előirányzat 545.000,- Ft. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság 50.000,- Ft összegű támogatást javasol megítélni az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére.   
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 50.000,- Ft összegű támogatást ítéljenek 
meg az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére   kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
209/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos 
Ment szolgálat Alapítvány (székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó u.70., levelezési 
címe: 1704 Budapest, Pf.: 131, elnöke: Kónya Zoltán) részére 50.000,- Ft 



31 
 

támogatást nyújt a Szeghalom Mentőállomás mentőautóinak újabb, korszerűbb 
mentéstechnikai eszközökkel velő felszereléséhez.  
 
A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követően, de 
legkésőbb 2019. január 31-ig számlával, illetve a kifizetést igazoló egyéb 
dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben tudomásul 
veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik 
az Önkormányzat felé. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 
  Deák Tibor pénzügyi ügyintéz  
Határid :  folyamatos 

 
 
 
16. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy 2018. szeptember 16-22. között tizenhetedik alkalommal 
kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, a fenntartható és környezetbarát városi 
közlekedést népszerűsítő programsorozat, amelynek tetőpontja idén is az Európai Autómentes 
Nap lesz. 
A településen szeptember 21-én kerül megrendezésre, amely programban legnépszerűbb a 
„Gurul a Ványa” program.  
A programhoz történő csatlakozáshoz a képviselő-testület támogatása szükséges, ezt követően 
a polgármesternek kell aláírnia a vállalásokat tartalmazó Európai Mobilitási Hét Kartát.  
Dévaványa 2010-ben csatlakozott először a Kartához. Eddig minden évben, így tavaly is 
oklevéllel ismerték el a városban megvalósított Európai Autómentes Napot. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.   
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási Hét kampányhoz az idei évben 
is.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.   
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság szintén javasolja, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz az idei évben is.   
Valánszki Róbert polgármester – 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 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: 
210/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
2018. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz és 2018. szeptember 21-én Európai Autómentes Napot szervez. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a 
Polgármestert, hogy a részvételi szándékot tartalmazó Európai Mobilitási Hét – „Mix 
and Move!” Kartát aláírja, és azt elektronikusan továbbítsa az emh@nfm.gov.hu  
e-mail címre, postai úton megküldje az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály Környezetvédelmi 
Osztálynak, továbbá felkéri a rendezvény megszerzésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Felel s: Valánszki Róbert polgármester 
Határid : 2018. június 30. - a Karta megküldése 

2018. szeptember 21. – Európai Autómentes Nap rendezvény 
megszervezése 

 
 
19. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2018. április 14. napján „TOP-1.1.1-15-
BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése 
üzemcsarnok és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú uniós értékhatár alatti 
eljárásrendben Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított.  
Gyakorlatilag ez már a közbeszerzési eljárás lezárása.  
Az ajánlattételre felhívott 5 vállalkozónak 2018. június 08. 10.00 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. A megadott határidőig 3 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi 
tartalommal: 
 

1. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve: Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorcium 

Ajánlattevő székhelye: 5630 Békés, Dózsa György utca 3. 5553 Kondoros, 
Munkácsy u. 2. 

  
 

mailto:emh@nfm.gov.hu
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Ajánlati ár (nettó Ft)  
158.264.215.- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
36 

 
2. Ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: HUNÚT Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 5555 Hunya, Kodály u. 16. 

 

Ajánlati ár (nettó Ft)  
159.470.605.- 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
36 

 
3. Ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: Épcenter Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 5553 Kondoros, Csabai u. 41. 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 161.099.759.- 
 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 
magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma 

 
36 

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 ajánlattevőkkel kapcsolatban nem merült 
fel. 
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]. 
Az elmondottak alapján a Bírálóbizottság egyhangúlag megállapítja, hogy a legjobb ár-érték 
arány értékelési szempontja szerint a Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorcium (5630 
Békés, Dózsa Gy. u. 3. 5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.) 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, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 
Döntési javaslat 
1.)A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy a Békés-Vill Kft. 
– Kondor Szolg Kft. Konzorcium (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. 5553 Kondoros, Munkácsy u. 
2.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek arra tekintettel, hogy ezen ajánlattevő tette 
az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
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2.) A Bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolja a Döntéshozónak, hogy a szükséges 
fedezet (Támogatás összege 147.732.555,- Ft, a várható összköltség: 179.976.770,- Ft, ebből 
adódóan a szükséges fedezet összege 32.244.215,- Ft, mely összegből 22.159.883,- Ft 
költségnövekmény igényként, a fennmaradó 10.084.332,- Ft önerőként merül fel.) értékének 
kiegészítéséről hozzon döntést, ennek alapján a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredményessé oly módon, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetnek 
megfelel. Az eljárás a javaslat szerint eredményes arra tekintettel, hogy nem áll fenn egyéb 
eredménytelenségi ok sem. 
A polgármester 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.   
Említést tesz a költségnövekményt tartalmazó táblázatról, amely a jegyzőkönyvhöz van 
csatolva. Lehetőség szerint az igényeket meg kell pályázni. Az elnyert pályázatok 
mindegyikét szeretnék megvalósítani.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni e napirend kapcsán? 
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 TOP-1.1.1-15-BS1-
2016-00003 kódszámú „Teremts esélyt! – Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális 
fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás 
eredményéről. A polgármester felolvassa a határozati javaslatot 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 szavaznak.  
 
Valánszki Róbert   polgármester   „igen” 
Mile Lajos    alpolgármester  „igen” 
Kiss Károly    alpolgármester  „igen” 
Földi Imre   képviselő   „igen” 
Kanó József   képviselő   „igen” 
Németi József   képviselő   „igen” 
Tomasovszky Sándor  képviselő   „igen” 
Molnár Tünde   képviselő    „igen” 
 
Valánszki Róbert polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 
egyhangúlag, 8 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Határozat: 
211/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - név szerinti szavazást követően 
egyhangúlag, 8 igen szavazattal - úgy dönt, hogy a „TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 
kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése üzemcsarnok és 
kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 
kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés elvégzése üzemcsarnok 
és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében a Békés-Vill Kft. 
– Kondor Szolg Kft. Konzorcium (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3., 5553 Kondoros, 
Munkácsy u. 2.), a HUNÚT Kft. (5555 Hunya, Kodály u. 16.), és az  Épcenter Kft. (5553 
Kondoros, Csabai u. 41.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP-1.1.1-15-BS1-
2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés 
elvégzése üzemcsarnok és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú uniós 
értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési 
eljárás eredményeként a Békés-Vill Kft. – Kondor Szolg Kft. Konzorcium (5630 Békés, 
Dózsa Gy. u. 3., 5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.), nettó 1ő8.26Ő.21ő,- Ft összegű 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „TOP-1.1.1-15-
BS1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében ipari alapinfrastrukturális fejlesztés 
elvégzése üzemcsarnok és kiszolgáló létesítményei kivitelezésével” tárgyú uniós 
értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat megvalósításához 
szükséges kiegészítő forrásra vonatkozó nettó 22.159.883,- Ft-os igényét a Közreműködő 
szervezethez benyújtja, valamint az igényen felüli részt, azaz a nettó 10.084.332,- Ft-ot a 
2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő kivitelezési 
szerződés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 31.  
 
 
20. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – 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 lépése óta az önkormányzat a projekt keretében megrendezésre kerülő 
programokhoz szükséges beszerzési eljárásokat már részben lefolytatta. A program ideje alatt 
megrendezendő nyári táborok szervezésére vonatkozóan az önkormányzatnak helyi beszerzési 
eljárást volt szükséges lefolytatni.   
Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. június 27. (szerda) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat, az alábbi tartalommal:  

1. Pájer Edit egyéni vállalkozó (őő00 Gyomaendr d, Botond u. 6.) 
Ajánlati ár: bruttó 2.200.000,- Ft 

2. Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület (őő10 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) 
Ajánlati ár: bruttó 2.000.000,- Ft 
 

3. Kállai Ferenc Kulturális Központ (őő00 Gyomaendr d, Kossuth u. 9.)  
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Ajánlati ár: bruttó 2.200.000,- Ft 
4. Gyoma-Gyöngye Kft. (őő00 Gyomaendr d, Vidovszky u. 11.) 

Ajánlati ár: 2.260.000,- Ft 
5. Irimiás Róbert (őő02 Gyomaendr d, Külterület Hrsz. 02836/őő.) 

Ajánlati ár: bruttó 2.2ő0.000,- Ft 
Látható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület adta, 
amely bruttó 2.000.000,- Ft, amit javasol kihirdetni nyertesnek.  
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: 
212/2018.(VI.28.) 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 Nyári táborok szervezése fiatalok számára” 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 Nyári táborok szervezése fiatalok számára” tárgyban indított beszerzési 
eljárásra a Pájer Edit egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Botond u. 6.), a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.), a 
Kállai Ferenc Kulturális Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.), a Gyoma-
Gyöngye Kft. (5500 Gyomaendrőd, Vidovszky u. 11.) és az Irimiás Róbert (5502 
Gyomaendrőd, Külterület Hrsz: 02836/55.) 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 Nyári táborok szervezése fiatalok számára” tárgyban 
indított beszerzési eljárás eredményeként Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
Egyesület (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) bruttó 2.000.000,- 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 Nyári táborok szervezése fiatalok számára” 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 nyári táborok szervezéséhez 
szükséges forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződések aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 02.  
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21. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – 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 lépése óta az önkormányzat a projekt keretében megrendezésre kerülő 
programokhoz szükséges beszerzési eljárásokat már részben lefolytatta. A program ideje alatt 
megrendezendő vándortábor szervezésére vonatkozóan az önkormányzatnak helyi beszerzési 
eljárást volt szükséges lefolytatni.   
 Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2018. június 27. (szerda) 16 óráig volt lehetőségük 
ajánlataik benyújtására. 
A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat, az alábbi tartalommal:  

1. HAMAHAMA Természetjáró Egyesület (11Ő7 Budapest, Telepes utca 3ő/B. 
III/2.) 

Ajánlati ár: bruttó Ő.3ő0.000,- Ft 
2. Szent Antal Népház (őő02 Gyomaendr d, Blaha L. u. 21.) 

Ajánlati ár: bruttó Ő.200.000,- Ft 
3. SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET. (ő600 Békéscsaba, Székely M. u. 61.) 

Ajánlati ár: bruttó Ő.2ő0.000,- Ft 
4. Irimiás Róbert (őő02 Gyomaendr d, V. KER. 2/2.) 

Ajánlati ár: bruttó Ő.000.000,- Ft 
5. Invictus Úszó és Vízilabda Sc. Kft. (ő000 Szolnok, Vitéz Szathmári József u. 2. 

4/9.) 
Ajánlati ár: bruttó Ő.200.000,- Ft 

Látható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Irimiás Róbert adta, amely bruttó 4.000.000,- Ft és 
javasolja kihirdetni nyertesnek.  
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: 
213/2018.(VI.28.) 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 Vándortábor szervezési járási szinten” 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 
Vándortábor szervezési járási szinten” tárgyban indított beszerzési eljárásra a 
HAMAHAMA Természetjáró Egyesület (1147 Budapest, Telepes u. 35/B. III/2.), a Szent 
Antal Népház (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.), a Százlábú Egyesület (5600 
Békéscsaba, Székely M. u. 61.), Irimiás Róbert (5502 Gyomaendrőd, V. ker. 2/2.), és az 
Invictus Úszó és Vízilabda Sc. Kft. (5000 Szolnok, Vitáz Szathmári József u. 2. 4/9.) 
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 Vándortábor szervezési járási szinten” tárgyban indított beszerzési 
eljárás eredményeként Irimiás Róbert (5502 Gyomaendrőd, V. ker. 2/2.) bruttó 
4.000.000,- 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 Vándortábor szervezési járási szinten” 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 vándortábor szervezéséhez szükséges 
forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződések aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. július 02.  
 
 
22. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. június 21-én tartott testületi ülésen 
187/2017.(VI.21.) Dv. Kt. határozatával döntött az „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz 
tartozó megvalósítási helyszínről és vállalandó önerő mértékéről, mely döntés a pályázat 
benyújtásához és hiánypótlásához volt szükséges.  Az eredeti döntés értelmében a tervezői 
költségvetés és a beérkezett árajánlatok alapján a becsült összköltség bruttó 59.636.613,- Ft, 
melyhez tartozó önerő összege bruttó 10.012.298,- Ft volt. A Támogatói Okirat a beruházás 
támogatásáról 2017. március 27-én érkezett meg, mely az igényelt összegekhez képest eltérő 
támogatást mutat, az alábbiak szerint: 
Támogatási kérelem szerinti: 
A projekt összes költsége:       59.636.613,- Ft 
A projekt elszámolható költsége:       58.381.547,- Ft 
A projekt nem elszámolható költsége:       1.255.066,- Ft 
A kérelemben igényelt támogatás összege:     49.624.315,- Ft 
Önerő:           10.012.298,- Ft 
Saját forrás:         10.012.298,- Ft 
 
Támogatói Okirat szerint: 
A Projekt teljes költsége összesen:       59.636.611,- Ft 
A Projekt elszámolható költségei összesen:      56.553.579,- Ft 
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:      3.083.032,- Ft 
A Támogatás összege:       50.898.217,- Ft 
Önerő:            8.738.394,- Ft 
Saját forrás:           8.738.394,- Ft 
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Az előlegigénylés benyújtásához és az önerő igazolásához szükséges az elmondottak 
figyelembe vételével hozott módosító döntés. 
A polgármester 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: 
214/2018.(VI.28.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 187/2017 (VI.21.) Dv. 
Kt. határozatában foglalt támogatási igény és önerő összegét a Támogató Okirathoz igazítja, 
és a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű, 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 1. célterületére benyújtott „Külterületi 
úthálózat fejlesztése Dévaványán” című 1824391925 iratazonosító számú pályázat 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Támogatási kérelem szerinti: 
A projekt összes költsége:       59 636 613 Ft 
A projekt elszámolható költsége:       58 381 547 Ft 
A projekt nem elszámolható költsége:       1 255 066 Ft 
A kérelemben igényelt támogatás összege:     49 624 315 Ft 
Önerő:           10 012 298 Ft 
Saját forrás:         10 012 298 Ft 
 
Támogatói Okirat szerint: 
A Projekt teljes költsége összesen:       59 636 611 Ft 
A Projekt elszámolható költségei összesen:                 56 553 579 Ft 
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:      3 083 032 Ft 
A Támogatás összege:       50 898 217 Ft 
Önerő:            8 738 394 Ft 
Saját forrás:         8 738 394 Ft 
 
A pályázat az 5510 Dévaványa, Külterület 0804, 0806 valamint Külterület 0519 helyrajzi 
számú, külterületi, önkormányzati tulajdonú helyi utak felújítását célozza. A pályázat becsült 
összköltsége bruttó 59.636.611,- Ft, melyhez szükséges önerőt, azaz bruttó 8.738.394,- Ft-ot a 
Képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Likviditási-terv és az előlegigénylés 
benyújtásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018.07.31. – a pályázat benyújtásának határideje  
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A polgármester 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. 
 
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 
előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga a DV/803-7/2018. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-17. 
oldallal bezárólag. 
 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester az ülést 1700 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyző 

 


