2014. január 23.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
1/2014.
(I.23.)
2/2014.
(I.23.)

3/2014.
(I.23.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

Dévaványa Képviselő-testület
dönt
arról,
hogy
a
392/2013.(X.11.) Kt. számú
határozatát módosítja, – a
határozat módosítással nem
érintett
pontjainak
a
változatlanul
hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító
Program” című támogatott
nagyprojekt
önerejének
igazolását.

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester

Dévaványa
Város
Önkormányzat
Képviselőtestület úgy dönt, hogy a téli
közfoglalkoztatási melegedő
építőanyagához
szükséges
beszerzés
elvégzésére
irányuló beszerzési eljárásra
az AGZO-SZITI, Fülöp Zsolt
e.v. és a KAPUFA-TRANSZ
Kft.
ajánlattevőknek
az
ajánlattételi
határidőig
benyújtott
ajánlatait
érvényesnek és alkalmasnak
nyilvánítja. Továbbá úgy
dönt,
hogy
a
téli
közfoglalkoztatási melegedő
építőanyagához
szükséges
beszerzés című tárgyban
indított beszerzési eljárás
során beérkezett ajánlatok
elbírálása kapcsán az AGZOSZITI 4.632.458,- ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester

1

Határozat
száma
4/2014.
(I.23.)

5/2014.
(I.23.)

6/2014.
(I.23.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Dévaványa
Város
Valánszki
2014.
Önkormányzat
Képviselő- január 30.
Róbert
testület úgy dönt, hogy a
polgármester
35/2013.(V.22.) VM rendelet
Szűcsné Horváth
alapján
a
Helyi
Margit
Vidékfejlesztési
Stratégiák
gazdálkodási
LEADER
fejezetének
irodavezető
végrehajtásához
2013-ban
nyújtandó támogatás jogcím
keretében
támogatásban
részesített beruházást további
játszóeszközökkel és kültéri
bútorzatokkal kiegészíti.
A
többletberuházás
megvalósításához szükséges
tervezett 11.496.919,- Ft
összeget
a
2014.
évi
költségvetés
fejlesztési
céltartaléka terhére biztosítja.
Dévaványa
Város
Valánszki
2014.
Önkormányzat
Képviselő- január 31.
Róbert
testület úgy dönt, hogy a
polgármester
Gyomaendrőd-Nagyvárad
vasútvonal
terveinek
elkészítéséhez 1.956.399,- Ft
önerőt
biztosít
az
önkormányzat 2014. évi
költségvetésében.
Dévaványa
Város
Valánszki
2014.
Önkormányzat
Képviselő- január 27.
Róbert
testület úgy dönt, hogy
polgármester
pályázatot nyújt be a VM által
kiírt a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
biztosító
települési önkormányzatok,
vagy
települési
önkormányzatok
társulása
számára nyilvános pályázati
felhívásra.
A pályázat keretében a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
kompenzációjára
kíván
pályázatot
benyújtani,
melynek összege 8.371.746,Ft.
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2014. január 30.
Rendes ülés
Határozat
száma
7/2014.
(I.30.)
8/2014.
(I.30.)
9/2014.
(I.30.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület a Gyulai
2014.
Pietas Egyházi Temetkezési március 31.
Szolgáltatási
Kft.
éves
beszámolási
kötelezettségének teljesítését
2014.
március
31-ig
elnapolja, az üzemeltetésről
szóló szóbeli tájékoztatót
elfogadja.

10/2014.
(I.30.)

Képviselő-testület DRNÖ és
Dévaványa
Város
Önkormányzata között a
helyiséghasználatra,
a
működési, a személyi és a
tárgyi feltételek biztosítására,
valamint
a
működéssel
kapcsolatos
végrehajtási,
gazdálkodási
feladatok
ellátására
kötött
együttműködési
megállapodást módosítja.

11/2014.
(I.30.)

Képviselő-testület DRNÖ és
Dévaványa
Város
Önkormányzata között a
helyiséghasználatra,
a
működési, a személyi és a
tárgyi feltételek biztosítására,
valamint
a
működéssel
kapcsolatos
végrehajtási,
gazdálkodási
feladatok
ellátására
kötött
együttműködési
megállapodást
egységes
szerkezetben elfogadja.

a két
Képviselőtestület
jóváhagyás
át követően

-

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
12/2014.
(I.30.)

13/2014.
(I.30.)

14/2014.
(I.30.)

15/2014.
(I.30.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Valánszki Róbert
Képviselő-testület
az értelem
polgármester
önkormányzat 2014. évi szerint
Dékány József a
költségvetésének tervezetét
Pénzügyi
első olvasatban elfogadja.
Bizottság elnöke
Megbízza
a
Pénzügyi
Szűcsné Horváth
Ellenőrző - Önkormányzati
Margit
Vagyonkezelő Bizottságot és
gazdálkodási
a Költségvetési Egyeztető
irodavezető
Munkacsoportot, hogy a
hivatal
szakembereivel
közösen ismételten tekintse át
a költségvetés bevételi és
kiadási oldalát és folytasson
egyeztetéseket
az
önkormányzati intézmények
vezetőivel.
Képviselő-testület az általa értelem
Valánszki
fenntartott
Dévaványai szerint
Róbert
Általános
Művelődési
polgármester
Központ Óvoda és Bölcsőde
Szarka Andrea
Intézményegységébe
a
igazgatási
2014/2015. nevelési évre
irodavezető
történő óvodai jelentkezés
Diósné Ambrus
módját és az óvodai felvétel
Erzsébet
a
időpontját meghatározza.
DÁMK
igazgatója
Képviselő-testület
a 2014.
Diósné Ambrus
Dévaványai ÁMK Óvoda és február 15.
Erzsébet DÁMK
Bölcsőde
igazgató
Intézményegységében
az
óvoda nyári zárva tartás
időpontját 2014. augusztus
11. - 2014. augusztus 22.
napja között határozza meg.
Képviselő-testület
a 2014.
Diósné Ambrus
Dévaványai ÁMK Óvoda és február 15.
Erzsébet DÁMK
Bölcsőde
igazgató
Intézményegységében
a
bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjét 2014. június 2. - 2014.
augusztus 8. napjáig terjedő
időszakban, munkanapokon
600 – 1730-ig határozza meg.
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Határozat
száma

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás

Felelős

Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét
az otthonteremtés helyi támogatásáról
Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről
Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét
a gyermekétkeztetési térítési díjakról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét
a köztemetőről szóló
10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
16/2014.
(I.30.)

17/2014.
(I.30.)

A
képviselőtestület/társulási
tanács
Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX.
törvény
(továbbiakban:
2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra
figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a 2014.
évi
költségvetési
törvényben írt feltételekkel
az
adósságállománya
Magyar
Állam
által
történő
átvállalását
igénybe kívánja venni.
Képviselő-testület
elfogadja a 2012. évi
iparűzési
adóbevallás
utólagos
ellenőrzés
megállapításáról
szóló
beszámolót
a
IV.
vállalkozás tárgyában.

Valánszki
Róbert
polgármester

2014.
február 28.

-

-

-
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Határozat
száma
18/2014.
(I.30.)

19/2014.
(I.30.)

20/2014.
(I.30.)

21/2014.
(I.30.)

22/2014.
(I.30.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, értelem
Valánszki
hogy Dr. Kálmán István szerint
Róbert
háziorvossal a IV. számú
polgármester
felnőtt háziorvosi körzet
Szarka Andrea
alapellátása érdekében ellátási
igazgatási
területére
vonatkozóan
irodavezető
háziorvosi feladat-ellátásra,
az
önálló
orvosi
tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvénynek megfelelő
feladatellátási szerződést köt.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Balogh Csilla
hogy a 2014. évre vonatkozó
jegyző
belső ellenőrzés elvégzésére
kiírt pályázat során beérkezett
ajánlatok elbírálása kapcsán a
Menyhért és Társa Kft.
(5600 Békéscsaba, Andrássy
u. 18-20. C. lh. 2/3.)
914.400,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Képviselő-testület döntött a
választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény
24. § (1) bekezdése alapján
Dévaványa
településen
működő
szavazatszámláló
bizottság tagjává, póttagjává
választott személyekről.
Képviselő-testület
a
értelem
Valánszki
Múzeumpártoló
szerint
Róbert
Kiemelkedően
Közhasznú
polgármester
Alapítvány
Kuratóriuma
tagjainak
az
alábbi
személyeket választja meg:
Vass Károly
Szitás Lászlóné
Saly Erika
L. Papp Ferencné
Szűcs Tibor
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy állásfoglalást kér a
Róbert
Békés Megyei Múzeumok
polgármester
Igazgatóságától a Bereczki
Szarka Andrea
Imre
Helytörténeti
igazgatási
Gyűjtemény
területi
irodavezető
múzeummá válása érdekében.
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Határozat
száma
23/2014.
(I.30.)

24/2014.
(I.30.)

25/2014.
(I.30.)

26/2014.
(I.30.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy a Dévaványa, Sport u. 5.
Róbert
szám alatti Strandfürdő és
polgármester
Gyógyászat
gyógyászati
Feke László
épületének
villámvédelmi
műszaki
munkáinak kivitelezéséhez a
irodavezető
nettó 1.175.791,- Ft összeget
az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület
–
az
azonnal
Valánszki
érintett
bejelentése
Róbert
alapján – Novák Imre
polgármester
alpolgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény értelmében – a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy Novák Imre e.v. részére február 1.
Róbert
a Dévaványa, Hajós u. 22. sz.
polgármester
alatti nem lakás céljára
Csatári Mónika
szolgáló
helyiséget
pénzügyi
munkahely teremtés céljára
ügyintéző
nettó 25.000,- Ft/hó+Áfa
bérleti díj ellenében, 2014.
február 1-ével határozatlan
időre bérbe adja, 3 havi
kaució letétele mellett.
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy
előzetes
szerint
Róbert
szándéknyilatkozatát
adja,
polgármester
hogy a Dévaványa Téglagyári
Feke László
bányató
tervdokumentáció
műszaki
szerinti részét horgásztóvá
irodavezető
való minősítése után a
horgászegyesület kezelésébe
adja térítésmentesen, 20 éves
időtartamra,
ha
a
horgászegyesület teljesíti az
önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak
feletti
tulajdonosi
rendelkezési
jogról szóló 8/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet 17. §
(2) bekezdés c)-f) pontjában
előírtakat.
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Határozat
száma
27/2014.
(I.30.)

28/2014.
(I.30.)

29/2014.
(I.30.)
30/2014.
(I.30.)

31/2014.
(I.30.)

32/2014.
(I.30.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy a Dévaványai Roma
szerint
Róbert
Nemzetiségi Önkormányzat
polgármester
működésének támogatására az
Szűcsné
önkormányzat 2014. évi
Horváth Margit
költségvetésének
terhére
gazdálkodási
500.000,- F támogatást nyújt.
irodavezető
Képviselő-testület
2014.
értelem
Balogh Csilla
február 1-jei hatályba lépéssel
szerint
jegyző
módosítja a Dévaványai
Általános
Művelődési
Központ alapító okiratát és
jóváhagyja
az
egységes
szerkezetbe foglalt alapító
okiratot.
A 29/2014.(I.30.) számú kt.
határozat az alapító okiratban
foglaltakat tartalmazza.
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben
kapott felhatalmazás alapján,
a
Képviselő-testület
határozatlan időre alapított
intézményének
alapító
okiratát elfogadja.
Képviselő-testület egyetért a folyamatos
Valánszki
Dévaványai ÁMKt Óvoda és
Róbert
Bölcsőde
polgármester
Intézményegységeként
Szarka Andrea
működtetett
Bölcsőde
igazgatási
férőhelyének 1 csoportban 14
irodavezető
főre történő emelésével.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy a MAZSIHISZ és a február 28.
Róbert
Békéscsabai
Zsidó
polgármester
Hitközösség
Feke
László
kezdeményezésére
a
műszaki
Holocaust 70. évfordulója
irodavezető
alkalmából
Békéscsabai
Széchenyi
ligetben
álló
állandó
emlékműre
a
Dévaványáról elhurcolt zsidó
áldozatok
neveinek
felvésetéséhez nem járul
hozzá.
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Határozat
száma
33/2014.
(I.30.)

34/2014.
(I.30.)

35/2014.
(I.30.)

36/2014.
(I.30.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
–
az
azonnal
Valánszki
érintett
bejelentése
Róbert
alapján – Valánszki Róbert
polgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy
a
Dévaványai
Róbert
Vadásztársaság
részére
polgármester
7.932.486,- Ft visszatérítendő
Szűcsné
kamatmentes
támogatást
Horváth Margit
nyújt a Helyi Vidékfejlesztési
gazdálkodási
Stratégiák
LEADER
irodavezető
fejezetének végrehajtásához
2013-ban
nyújtandó
támogatások
jogcím
keretében benyújtott pályázat
megvalósításához.
Képviselő-testület
egyetért folyamatos
Valánszki
azzal,
hogy
hivatalos
Róbert
értékbecslést
követően
polgármester
ingatlant
vásároljon
–
szolgálati lakás céljára –.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy
az
önkormányzati
Róbert
számlák
vezetésére
polgármester
vonatkozóan a számlavezetés
Szűcsné
és
a
hozzákapcsolódó
Horváth Margit
pénzügyi szolgáltatásokra, a
gazdálkodási
szolgáltatásokra
vonatkozó
irodavezető
ajánlatkérési
szabályok
szerint
az
OTP
és
Kereskedelmi Bank Nyrt-tól,
K&H Bank Zrt-tól és a
Szeghalom
és
Vidéke
Takarékszövetkezettől
ajánlatokat kér.
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2014. február 06.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
37/2014.
(II.6.)
38/2014.
(II.6.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület
a
„Dévaványa Árpád u. 31.
szám
alatti
ingatlanon
játszótér építési munkái”
című tárgyban indított helyi
beszerzési
eljárás
során
beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán a Bankó Kft. (3530
Miskolc,
Kont
u.
9.),
16.476.663,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

Határidő
megszabott végrehajtás
2014.
február 7.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról
39/2014.
(II.6.)

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy pályázatot nyújt be az
egyes
önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
támogatás
igénybevételének
részletes
feltételeiről
szóló
4/2014.(I.31.)
belügyminiszteri
rendelet
kiírására.
A pályázat keretében a
Dévaványa Eötvös u. 2.,
Hajós u. 24. és a Könyves K.
u. 13. szám alatti óvodák
fejlesztése valósulna meg,
mely az óvodai vizesblokk és
tálalókonyhák
felújítására,
napkollektoros
használati
melegvíz előállítással fűtési
rendszer
hőleadó
oldali
korszerűsítésére irányulna.

2014.
február 13.

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető
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2014. február 26.
Együttes ülés
Határozat
száma
40/2014.
(II.26.)
41/2014.
(II.26.)

Tárgy
Együttes ülés napirendjének
elfogadása
Képviselő-testület
a
Dévaványai
Közös
Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetését 4.289.000,Ft bevétellel 201.958.000,- Ft
intézményi finanszírozással és
206.247.000,- Ft kiadással, 31
fő munkajogi létszámmal
fogadja el.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

azonnal

Felelős
-

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
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2014. február 27.
Rendes ülés
Határozat
száma
42/2014.
(II.27.)
43/2014.
(II.27.)

44/2014.
(II.27.)

45/2014.
(II.27.)

46/2014.
(II.27.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Képviselő-testület
az
azonnal
államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §
alapján elfogadja 2014-től 2017. évre szóló középtávú
tervét,
Magyarország
gazdasági
stabilitásáról
(továbbiakban: Stabilitási tv.)
szóló tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján
kiadott
jogszabályban
meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési
kötelezettségek
ismeretében.
Képviselő-testület
a
Dévaványai Strandfürdő és
Gyógyászat működéséről, az
egészségügyi
szolgáltatás
helyzetéről,
a
működés
személyi, tárgyi feltételeiről
szóló
beszámolót
jóváhagyólag
tudomásul
veszi.
Képviselő-testület
az
önkormányzat
fejlesztési
elképzeléseiről
szóló
tájékoztatót
jóváhagyólag
tudomásul veszi.

Felelős
-

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-
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Határozat
száma
47/2014.
(II.27.)

48/2014.
(II.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület az DÁMK
Ladányi Mihály Könyvtár és
Művelődési
Ház
Intézményegységének
beszámolóját a könyvtári
szakmai
tevékenységről
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület a DÁMK
Bereczki Imre Helyt. Gyűjt.
Intézményegység
beszámolóját
az
intézményben folyó szakmai
munkáról,
a
működtetés
személyi, tárgyi feltételeiről
jóváhagyólag elfogadja.

-

-

Felelős
-

-

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
49/2014.
(II.27.)

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy az 5510 Dévaványa,
Dobó u. 7. szám alatti - Fehér
Mihály és Fehér Mihályné
tulajdonában
álló
lakóingatlant megvásárolja az
értékbecslő
által
meghatározott 7.100.000,- Ftos
áron,
valamint
a
lakóépületben
található
konyhabútort 100.000,- Ft-os
áron.

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
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Határozat
száma
50/2014.
(II.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy az 5510 Dévaványa,
Kisfaludy u. 10. szám alatti,
2013.07.12-én
megvásárolt
ingatlant, a 8/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet 2-es
számú ,,üzleti vagyontárgy”
mellékletébe sorolja.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2014.( II.28.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
51/2014.
(II.27.)

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy Dévaványa 2014. évi
Városnapi
rendezvények
vendéglátói
tevékenység
biztosítása céljából pályázatot
hirdet és egyetért a pályázati
felhívás megjelentetésével.

52/2014.
(II.27.)

Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy Rideg Zoltán e. v. írásos
kérelmét nem fogadja el,
mivel a bérlő 2013. május
végén adta be a kérelmét, így
a
221/2013.(V.30.)
Kt.
határozat szerint jogos a
május hóra kiállított 95.000,Ft + Áfa bérleti díj.
Képviselő-testület szándékát
2014.
fejezi ki a tekintetben, hogy március 14.
elkezdődjön
az
a
munkafolyamat, amely 1951.
és 1953. évben BudapestrőlDévaványára kitelepített 166
családra és az őket befogadó
családokra
történő
megemlékezéssel
kapcsolatos.

53/2014.
(II.27.)

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Diósné Ambrus
Erzsébet
a
DÁMK
igazgatója
-

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth
Margit
gazdálkodási
irodavezető
Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
54/2014.
(II.27.)

55/2014.
(II.27.)

56/2014.
(II.27.)

57/2014.
(II.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
hogy a Szociális Földprogram
szerint
keretében
a
szociálisan
rászorulók
körében
növénytermesztési
és
állattenyésztési
programot
valósít meg és felhívást tesz
közzé
a
Dévaványai
Hírlapban.
Képviselő-testület
a
értelem
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I.
szerint
em.
3.
szám
alatti
költségalapú
bérlakásra
vonatkozóan
pályázati
hirdetményt jelentet meg a
Dévaványai Hírlap 2014.
március 7-i számában.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
HEVIDENT
fogszakorvosi Bt. részére
szükségessé vált kezelőszék
és kompresszor beszerzéséhez
indított beszerzési eljárás
során beérkezett árajánlatok
elbírálása kapcsán az X-R
Kft. - mint legalacsonyabb
összegű
ajánlattevő
4.844.986,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Képviselő-testület
a
2014.
„települési önkormányzatok március 3.
által fenntartott muzeális
intézmények
szakmai
támogatásának 2013. évi
szabályairól
szóló
40/2013.(VI.7.)
EMMI
rendelet alapján a Bereczki
Imre
Helytörténeti
Gyűjtemény infrastrukturális
fejlesztése” tárgyban indított
helyi beszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán a Futizo Kft. (5700
Gyula, Mátyás Király u.
31/3.), - mint összességében
legelőnyösebb ajánlattevő 2.390.140,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
Csatári Mónika
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
Műszaki
Irodavezető

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
58/2014.
(II.27.)

59/2014.
(II.27.)
60/2014.
(II.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Dévaványai SE Seres
István
Sporttelepének
területén található 105 m x 66
m méretű élőfüves sportpálya
gyepfelületének felújításával
és
talajszerkezetének
javításával a Bankó Kft-t
(3530 Miskolc, Kont u. 9. sz.)
bízza meg bruttó 2.083.765,Ft vállalási árért.
Zárt
ülés
napirendjének
elfogadása
Otthonteremtés
helyi
támogatása – Balogh Zoltán
és Szűcs Katalin

folyamatos

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi
Irén
igazgatási
ügyintéző
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2014. március 27.
Rendes ülés
Határozat
száma
61/2014.
(III.27.)
62/2014.
(III.27.)
63/2014.
(III.27.)

64/2014.
(III.27.)

65/2014.
(III.27.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület
a
tömegközlekedés helyzetéről
szóló
tájékoztatókat
jóváhagyólag - tudomásul
veszi.
Képviselő-testület „Dévaványa
városközpontjában az Árpád
u. – Körösladányi u. 4205. sz.
29,702 kmsz – 30,231 kmsz
járda, parkoló- és kerékpárút
építésére
vonatkozóan
a
tervben szereplő, de eddig el
nem készült 41 db aszfaltos
gépjármű
parkolóhelyek
kialakítására vonatkozóan az
ajánlattételi
felhívást
elfogadja.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
„Dévaványa
városközpontjában az Árpád
u. – Körösladányi u. 4205. sz.
29,702 kmsz – 30,231 kmsz
járda, parkoló- és kerékpárút
építésére
vonatkozóan
a
tervben szereplő, de eddig el
nem
készült
41
db
parkolóhelyek
kialakítása”
tárgyú
beruházás
kivitelezésére vonatkozóan az
alábbi vállalkozásokat kéri fel
ajánlattételre:
- BORGULA-ÉP Kft
- BONAG Kft.
- FUTIZO Kft.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

-

-

-

-

-

-

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető

2014.
március 31.
– az
ajánlattétel
i felhívás
megküldésé
re –

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető
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Határozat
száma
66/2014.
(III.27.)

67/2014.
(III.27.)

68/2014.
(III.27.)

69/2014.
(III.27.)

70/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület a Gyulai folyamatos
Pietas Egyházi Temetkezési
Szolgáltatási
Kft.
tájékoztatóját jóváhagyólag
elfogadja. Tovább úgy dönt,
hogy a köztemetőben jelenleg
hatályos díjak mértékét nem
kívánja módosítani.
Továbbá úgy dönt, hogy a
közszolgáltatási
szerződés
III/3.
pontja
kerüljön
módosításra, mely szerint a
szolgáltató
a
sírhelyek
értékesítéséből
származó
bevételek 30 %-át ne adja át
az önkormányzat részére, azt
fordítsa
a
temető
üzemeltetésére.
Képviselő-testület
a
KalászNet
Kft.
szóbeli
tájékoztatóját – a Dévaványán
végzett
kábeltelevíziós
szolgáltatásról – jóváhagyólag
elfogadja.
Képviselő-testület úgy dönt,
a bank
hogy
az
önkormányzati értesítését
számlák vezetésére és a
követően
kapcsolódó
pénzügyi
azonnal
szolgáltatásokra a K&H Bank
Zrt. ajánlatát fogadja el úgy,
hogy a jelenleg hatályos
bankszámlaszerződés
1.
számú
mellékletében
a
számlavezetési
díjtételek
közül
a
módosítás
a
számlakamatokra vonatkozik.
Képviselő-testület a lakosság
szociális
helyzetének
értékeléséről, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2013.
évben végzett munkájáról
szóló
beszámolót
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület a Szociális
Földprogramról
szóló
beszámolót
jóváhagyólag
elfogadja.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Gyuricza Máté
műszaki
ügyintéző

-

Valánszki Róbert
polgármester

-

-

18

Határozat
száma
71/2014.
(III.27.)

72/2014.
(III.27.)

73/2014.
(III.27.)

74/2014.
(III.27.)

75/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
a
2014.
közbeszerzésről szóló 2011. március 31.
évi CVIII. törvény. 33. §. (1)
alapján. Dévaványa Város
Önkormányzat 2014. évre
vonatkozó
közbeszerzési
tervét elfogadja.
Képviselő-testület
a folyamatos
foglalkoztatottság növelése,
és a dévaványai álláskeresők
munkához
jutásának
megkönnyítése céljából a
helyi
vállalkozások
munkahelyteremtő
támogatását ösztönzi.
Megbízza a jegyzőt, hogy a
vonatkozó rendelettervezetet
küldje meg - előzetes
vélemény és állásfoglalás
kiadása céljából - a Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
Támogatásokat
Vizsgáló
Iroda részére.
Képviselő-testület a 2014. évi azonnal
költségvetésében elkülönített
Vállalkozói
alap
terhére
Dévaványa
közigazgatási
területén
megvalósuló
munkahelyteremtő
és/vagy
megtartó
beruházások
támogatására
vonatkozó
támogatási
tervezetet
és
pályázati felhívást elfogadja.
Képviselő-testület
a azonnal
településre vonatkozó Local
Agenda
21
Fenntartható
Fejlődés Helyi Programját
kiegészítéssel elfogadja.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Vakok
és
Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete részére 20.000,Ft támogatást nyújt a 2014.
évi Karácsonyi ünnepségük
megrendezéséhez.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
Balogh
jegyző

Csilla

Balogh
jegyző

Csilla

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyuricza Máté
műszaki
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
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Határozat
száma
76/2014.
(III.27.)

77/2014.
(III.27.)

78/2014.
(III.27.)

79/2014.
(III.27.)

80/2014.
(III.27.)

81/2014.
(III.27.)

82/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Dévaványai
Sportegyesület
részére
7.500.000,- Ft támogatást
nyújt 2014. évi működésének
fenntartásához.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
Polgárőrség
Közhasznú Szervezet részére
500.000,- Ft támogatást nyújt
a 2014. évi működésének
fenntartásához.
Képviselő-testülete úgy dönt, folyamatos
hogy a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete
részére
250.000,Ft
támogatást
nyújt
a
programjaik megvalósításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Tartósbetegségben
Élők Dévaványai Egyesülete
részére
150.000,Ft
támogatást nyújt a 2014. évi
karácsonyi
ünnepség
megrendezéséhez,
továbbá
eszközök vásárlásához.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Vox Humana Kórus
Egyesület részére 250.000,Ft támogatást nyújt eszközök
vásárlásához,
továbbá
autóbusz
költségek
megtérítéséhez.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Hagyományőrző Nők
Egyesülete
Dévaványa
részére
150.000,Ft
támogatást
nyújt
a
programjaik megvalósításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Vidra
Járási
Mentőcsoport
Egyesület
részére
100.000,Ft
támogatást
nyújt
mentőmellényekhez, valamint
búvár oktatás képzési díjának
megtérítéséhez.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
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Határozat
száma
83/2014.
(III.27.)

84/2014.
(III.27.)

85/2014.
(III.27.)

86/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Dévaványai
Kulturális
és
Hagyományőrző Egyesület
részére
160.000,Ft
támogatást
nyújt
a
programjaik - Föld napi
rendezvények,
Arco
komolyzenei
koncert,
„Környezet és egészség” c.
előadás-sorozat
megvalósításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Dévaványai
Kulturális
és
Művészetoktatási
Alapítvány részére 200.000,Ft támogatást nyújt a 2014.
évben megrendezésre kerülő
XIV.
Művészeti
tábor
megvalósításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Dévaványai
Folkműhely
Egyesület
részére
800.000,Ft
támogatást nyújt a IV. Kádár
Ferenc Országos Népzenei és
Néptáncverseny, továbbá az I.
Dévaványai Népzenei és
Néptánc
tábor
megszervezéséhez,
lebonyolításához.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Dévaványai Őszi
Napfény Nyugdíjas Egyesület
részére a 2014-es évben, mint
természetbeni juttatás, kifizeti
a Nyugdíjas ház közüzemi
számláit,
amit
az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetésben betervezett.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
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Határozat
száma
87/2014.
(III.27.)

88/2014.
(III.27.)

89/2014.
(III.27.)

90/2014.
(III.27.)

91/2014.
(III.27.)

92/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
a
Dévaványa
Felemelkedésért
Közalapítvány
részére
950.000,- Ft támogatást nyújt
a
Közalapítvány
működésének fenntartásához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
Magyar
Méhészek
Akácvirág Egyesülete (5510
Dévaványa, Május 1. u. 19.,
Farkas Antal méhészelnök)
kérelmét támogatja, amely a
könyvelési
feladatok
ellátására vonatkozik.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezetéhez
tartozó Dévaványa Város
Lakóterületi Alapszervezete
részére
100.000,Ft
támogatást nyújt.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Nagycsaládosok
Dévaványai
Egyesülete
részére
460.000,Ft
támogatást nyújt a Civil Ház
működési
és
fenntartási
kiadásaihoz,
programjaik
megvalósításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
Nagycsaládosok
Dévaványai
Egyesülete
részére
200.000,Ft
támogatást nyújt a Kurucz
Portya
megszervezéséhez,
lebonyolításához.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
Dévaványai
Múzeumbarátok
Köre
részére
500.000,Ft
támogatást
nyújt
a
programjaik
megvalósításához.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
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Határozat
száma
93/2014.
(III.27.)

94/2014.
(III.27.)

95/2014.
(III.27.)

96/2014.
(III.27.)

97/2014.
(III.27.)

98/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Kapocs Egyesület
részére
120.000,Ft
támogatást
nyújt
a
Gyermeknap,
Családi
csobbanás
rendezvények
megszervezéséhez, valamint
karácsonyi
csomagok
adományozására.
Képviselő-testülete
folyamatos
úgy dönt, hogy a Medicopter
Alapítvány részére 40.000,Ft támogatást nyújt életmentő
eszközök beszerzéséhez.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
Szeghalmi
Mentőalapítvány
részére
40.000,- Ft támogatást nyújt
LUCAS
2
típusú,
újraélesztésben
használt
mellkas komprimáló gép
beszerzéséhez.
Képviselő-testület
Séllei
Zoltán Dévaványa Eke u. 6.
szám alatti lakos tulajdonát
képező Dévaványa, Jéggyár u.
2. szám alatt lévő, 414/1 hrszú ingatlanért 880.000,- Ft
vételárat ajánl fel.
Képviselő-testület egyetért a
2003. LXXXIX. törvénnyel
bevezetett vízterhelési díj
meghatározásának
módszerével és az Alföldvíz
Regionális
Víziközműszolgáltató
Zrt.
által
Dévaványa
településre
meghatározott
vízterhelési
díjak 2014. évi összegével.
Képviselő-testület
Kónya
István Dévaványa, Kodály u.
10. szám alatti vállalkozó
pályázatát fogadja el, amely a
városnapi
rendezvények
vendéglátóipari kiszolgálására
vonatkozik.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

2014.
március 31.

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

2014.
április 10.

Valánszki Róbert
polgármester
Diósné Ambrus
Erzsébet az
ÁMK igazgatója
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Határozat
száma
99/2014.
(III.27.)

100/2014.
(III.27.)

101/2014.
(III.27.)
102/2014.
(III.27.)

103/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testülete Cserven értelem
Tiborné - az Autós Büfé szerint
üzemeltetője kérelmére - úgy
dönt,
hogy
a
majális
megrendezéséhez
térítésmentesen biztosít 1 db
rendezvénysátrat
és
a
színpadot azzal a feltétellel,
ha
a
használat
során
rongálódás történik, a kár
értékét
megtéríti
az
Önkormányzat felé.
Elfogadja
a
vállalkozó
ajánlatát, mely szerint 500 db
szívószálas üdítőt biztosít a
Családi Gyermeknapra.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy 1.000 db DR. CARD
önkormányzati
egészségkártyát vásárol 1.000 db x 381,- Ft =
381.000,- Ft - 381.000,- Ft
értékben.
Zárt
ülés
elfogadása

napirendjének -

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy az Önkormányzat által
adományozható
kitüntetésekről és elismerő
címekről szóló önkormányzati
rendeletben
kerüljön
módosításra a „Dévaványa
Oktatás Ügyéért” elismerő
címre
vonatkozóan
a
javaslattétel
időpontja,
amelyet tárgyév április 20-ig
lehessen megtenni.
Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2014-es évben a
„Dévaványa Sportjáért” címet
Kovács János pedagógus
részére ítéli oda.

-

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Felföldi Attila
műszaki
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
-

értelem
szerint

Balogh
jegyző

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Szarka Andrea
igazgatási
irodavezető

Csilla
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Határozat
száma
104/2014.
(III.27.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Otthonteremtés
helyi 2014.
támogatása
elutasítva
– április 10.
Maróti Ferenc

Felelős

105/2014.
(III.27.)

Otthonteremtés
helyi 2014.
támogatása
elutasítva
– április 10.
Hegedűs Jánosné

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

106/2014.
(III.27.)

Otthonteremtés
helyi folyamatos
támogatása – Jónás Tibor

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

107/2014.
(III.27.)

Képviselő-testület
Oláh értelem
Istvánné 5510 Dévaványa, szerint
Radnóti utca 18. szám alatti
lakost jelöli ki a Dévaványa,
Jéggyár u.7/1. I. emelet 3.
számú költségalapú bérlakás
bérlőjének 2014. április 1.
napjától.

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi
Irén
igazgatási
ügyintéző
Csatári Mónika
gazdálkodási
előadó

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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2014. április 16.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
108/2014.
(IV.16.)
109/2014.
(IV.16.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a ,,Dévaványa Sport u.
5. szám alatti Strandfürdő és
Gyógyászat
villámvédelmi
hálózatának
kiépítése”-re
vonatkozóan Takács János
egyéni vállalkozó 1.387.664,Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti
ki nyertesnek.

Határidő
megszabott végrehajtás
folyamatos

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014.(IV.17.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló
2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2014.(IV.17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(IV.17.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
110/2014.
(IV.16.)

Képviselő-testület
a
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I.
em.
3.
szám
alatti
költségalapú
bérlakásra
vonatkozóan
pályázati
hirdetményt jelentet meg a
Dévaványai Hírlap 2014.
május 2-i számában.

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Csatári Mónika
pénzügyi
ügyintéző
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Határozat
száma
111/2014.
(IV.16.)

112/2014.
(IV.16.)

113/2014.
(IV.16.)

114/2014.
(IV.16.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy a ,,Dévaványa Város április 18.
Róbert
Önkormányzat
polgármester
közfoglalkoztatási
Feke
László
feladatának
elvégzésére
műszaki
vonatkozó
palántázógép
irodavezető
beszerzés”- re vonatkozóan az
Alfa-Gép 2.749.550,- Ft
bruttó áras ajánlattevőt hirdeti
ki nyertesnek.
Képviselő-testület támogatja
azonnal
Valánszki
az
általa
működtetett,
Róbert
Klebelsberg
polgármester
Intézményfenntartó Központ
Szarka Andrea
fenntartásában álló Ványai
igazgatási
Ambrus Általános Iskola és
irodavezető
Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi átszervezését a
művészeti oktatás művészeti
ágai közül a zeneművészeti ág
vonatkozásában.
Képviselő-testület támogatja
azonnal
Valánszki
az
általa
működtetett,
Róbert
Klebelsberg
polgármester
Intézményfenntartó Központ
Szarka Andrea
fenntartásában álló Ványai
igazgatási
Ambrus Általános Iskola és
irodavezető
Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi átszervezését az
utazó
gyógypedagógusi
hálózat
alapfeladatának
bővítése vonatkozásában.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy támogatja a VAÁI és
Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói
számára
a
testnevelés
órák
keretei
terhére
megtartandó
úszásoktatás érdekében - a
Strandfürdőbe történő belépő
jegyek árát 70.000,- Ft
összegben az idei 2013/2014es tanévre, illetve a következő
2014/2015-ös
tanévre
is
szintén 70.000,- Ft összegben,
mindösszesen 140.000,- Ft
összegben.
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Határozat
száma
115/2014.
(IV.16.)

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
nyertes
azonnal
Valánszki
ajánlattevőként a Szemp-Air
Róbert
Kft.–
RSZ-Coop
Kft.
polgármester
Konzorcium szúnyoggyérítési
Gyuricza Máté
ajánlatát fogadja el és vele
mezőgazdasági
kíván szerződést kötni.
előadó

116/2014.
(IV.16.)

Képviselő-testület az „A
,,Szérűskert
úti
terület
tereprendezése”: építési és
egyéb hulladék kezelésére,
rendezésére.
Ehhez
kapcsolódóan
a
régi
Vásártéren (Eötvös utca) lévő,
hasonló jellegű hulladék
kezelése is és a B ,,Téglagyári
terület
tereprendezése”:
külterületen építési és egyéb
hulladék
kezelésére,
rendezésére” Nagy Imre és
Furka
László
közös
ajánlattevők 5.556.250,- Ft
bruttó áras ajánlatát, míg a B
rész: ,,Téglagyári terület
tereprendezése”: beszerzési
eljárás eredményeként az
Agrodéva Kft. 2.857.500,- Ft
bruttó áras ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.
Napirend elfogadása – zárt
ülés
Otthonteremtés
helyi
támogatása – Maróti Ferenc

117/2014.
(IV.16.)
118/2014.
(IV.16.)

Tárgy

Valánszki
Róbert
polgármester

2014.
április 17.

folyamatos

-

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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2014. április 24.
Rendes ülés
Határozat
száma
119/2014.
(IV.24.)
120/2014.
(IV.24.)
121/2014.
(IV.24.)

122/2014.
(IV.24.)

123/2014.
(IV.24.)

124/2014.
(IV.24.)

125/2014.
(IV.24.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület a 2013. évi
költségvetési
ellenőrzési
feladatok
végrehajtásáról
szóló
éves
jelentést
jóváhagyólag elfogadja.
Továbbá
a
2013.
évi
költségvetési
ellenőrzési
feladatok végrehajtása során
kiadott intézkedési tervek
megvalósításáról
szóló
beszámolót elfogadja.
Képviselő-testülete
döntés után
Dévaványa
Város
Önkormányzatának 2013. évi
mindösszesen
módosított
pénzmaradványát
518.737.878,- Ft összegben
állapítja meg.
Képviselő-testület
–
az
azonnal
érintett
bejelentése
alapján – Novák Imre
alpolgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testülete úgy dönt,
értelem
hogy Novák Imre egyéni
szerint
kamatmentes támogatás iránti
kérelmét jelen ülésen nem
támogatja.
Képviselő-testület úgy dönt, 2014. május
7. – a
hogy pályázatot nyújt be a
pályázat
szociális
nyári
benyújtása
gyermekétkeztetés 2014. évi
támogatásáról
szóló
20/2014.(III.20.)
EMMI
rendelet értelmében a Magyar
Államkincstár Békés Megyei
Igazgatóságához 2.708.640,Ft összegű támogatásra.

Felelős
-

--

-

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
Szűcsné Horv
Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
Valánszki
Róbert
polgármester
Szarka Andrea
igazgatási
irodavezető
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Határozat
száma
126/2014.
(IV.24.)

127/2014.
(IV.24.)

128/2014.
(IV.24.)

129/2014.
(IV.24.)

130/2014.
(IV.24.)
131/2014.
(IV.24.)

132/2014.
(IV.24.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testülete
az folyamatos
Valánszki
Országos
Egyesület
a
Róbert
Mosolyért
Közhasznú
polgármester
Egyesület anyagi támogatásra
vonatkozó
kérelmét
az
önkormányzat
szűkös
pénzügyi helyzetére való
hivatkozással nem támogatja.
Képviselő-testület
a
azonnal
Valánszki
Gyomaközszolg Kft. 2013.
Róbert
évi tevékenységéről valamint
polgármester
a 2014. évi üzleti terveikről
szóló beszámolót megismerte
és azt elfogadja.
Képviselő-testülete úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy az „Adjunk nevet
szerint
Róbert
játszóterünknek.”
névadási
polgármester
pályázatra beérkezett három
legjobb
név
kitalálóját
jutalomban részesíti.
Képviselő-testület
a
2014.
Valánszki
„Dévaványa
május 6.
Róbert
városközpontjában az Árpád
polgármester
u. – Körösladányi u. 4205. sz.
Feke
László
29,702 kmsz – 30,231 kmsz
műszaki
járda, parkoló- és kerékpárút
irodavezető
építésére
vonatkozóan
a
FUTIZO Kft. 28.147.753,- Ft
nettó áras ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.
Zárt
ülés
napirendjének
elfogadása
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy a 2014. évben a
szerint
Róbert
„Dévaványa
polgármester
Egészségügyéért”
elismerő
Szarka Andrea
címet
Bogya
Lászlóné
igazgatási
háziorvosi asszisztens részére
irodavezető
ítéli oda.
Képviselő-testület úgy dönt, értelem
Valánszki
hogy a 2014. évben a szerint
Róbert
„Dévaványa
polgármester
Közszolgálatáért”
elismerő
Szarka Andrea
címet Tóth Mihályné részére
igazgatási
ítéli oda.
irodavezető
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Határozat
száma
133/2014.
(IV.24.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy a 2014-es évben a
szerint
Róbert
„Dévaványa Oktatás Ügyéért”
polgármester
elismerő címet Juhász Béláné
Szarka Andrea
nyugdíjas pedagógus részére
igazgatási
ítéli oda.
irodavezető

134/2014.
(IV.24.)

Otthonteremtés
helyi
támogatása - Oláh Kármen

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

135/2014.
(IV.24.)

Otthonteremtés
helyi
támogatásának elutasítása Illés Magda és Várkonyi
László

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető
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2014. április 29.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
136/2014.
(IV.29.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Napirend elfogadása

Felelős
-

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2014.(IV.30.) önkormányzati rendeletét
a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
137/2014.
(IV.29.)

Képviselő-testület
a
Dévaványa
Felemelkedéséért
Közalapítvány
2012.
március 1-jén kelt hatályos
Alapító Okiratát módosítja.

-

-

-

138/2014.
(IV.29.)

Képviselő-testület
Dévaványa
Felemelkedéséért
Közalapítvány
Okiratát elfogadja.

-

-

-

a
Alapító

139/2014.
(IV.29.)

Képviselő-testülete hivatalos
ingatlan-értékbecslés
ismeretében
dönt
Furka
Jánosné Dévaványa, Árpád u.
32. 2. em. 9. szám alatti lakos
által az önkormányzat részére
megvételre
felajánlott
Dévaványa, Árpád u. 32. 2.
em. 9. szám alatt található
ingatlan megvásárlásáról.

140/2014.
(IV.29.)

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatására
benyújtott
kérelmében támogatja 22 fő
foglalkoztatását és biztosítja a
szükséges önerő összegét,
amely 1.188.000,- Ft, az
önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
általános
tartalék előirányzat terhére.

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
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2014. április 29.
Együttes ülés
Határozat
száma
141/2014.
(IV.29.)
142/2014.
(IV.29.)

Tárgy
Együttes ülés napirendjének
elfogadása
Képviselő-testület
a
Dévaványai
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013.
évről szóló beszámolóját
34.610.000,- Ft bevétellel,
145.863.000,Ft
intézményfinanszírozással,
valamint 140.078.000,- Ft
kiadással, 22 fő statisztikai
létszámmal fogadja el.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

azonnal

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
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2014. május 29.
Rendes ülés
Határozat
száma
143/2014.
(V.29.)
144/2014.
(V.29.)
145/2014.
(V.29.)

146/2014.
(V.29.)

147/2014.
(V.29.)

148/2014.
(V.29.)

149/2014.
(V.29.)

150/2014.
(V.29.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület
–
az
érintett
bejelentése
alapján – Novák Imre
alpolgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy Novák Imre egyéni
vállalkozó
kamatmentes
támogatás iránti kérelmét a
soron
következő
ülésen
tárgyalja.
Képviselő-testület a közrendközbiztonság
helyzetéről
szóló rendőrségi tájékoztatót
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület
a
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben
végzett munkájáról szóló
beszámolót
jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Képviselő-testület
a
családsegítői-gyermekjóléti, a
védőnői feladatellátásról, a
társulásban végzett feladatok
értékeléséről, a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról, a szakmai munka
eredményességéről
szóló
beszámolókat elfogadja.
Képviselő-testület
a
Szeghalom
Kistérség
Egységes
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézmény
intézményi
működéséről
szóló
beszámolót
jóváhagyólag elfogadja.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

-

Felelős
-

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

-

-

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester
Balogh Csilla
jegyző

azonnal

-

-

-
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Határozat
száma
151/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Diósné
hogy a Dévaványai Általános szeptember
Ambrus
Művelődési Központ Óvoda
1.
Erzsébet
és
Bölcsőde
DÁMK
Intézményegységében
a
igazgatója
2014/2015. nevelési évben a
Szarka Andrea
meghatározottak
szerint
igazgatási
engedélyezi
az
óvodai
irodavezető
csoportok indítását.
152/2014. Képviselő-testülete a DÁMK
értelem
Valánszki
óvodapedagógusainak
(V.29.)
szerint
Róbert
létszámát 17 főben határozza
polgármester
meg, melyből engedélyezi 3
Diósné Ambrus
fő óvodapedagógus határozott
Erzsébet
DÁ
idejű – 2014.09.01-től MK igazgatója
2015.08.31-ig
terjedő
időszakra – szerződéssel
történő alkalmazását.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeiről
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletét
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Valánszki Róbert
153/2014. Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
polgármester
hogy a tulajdonát képező
(V.29.)
Kürti Béla mg.
természetben
Dévaványa
ügyintéző
város
külterületi
Dékány József a
közigazgatási
területén
Pénzügyi Bizottság
elnöke
található az alábbi táblázatban
Gyuricza
Máté
felsorolt
mezőgazdasági
műszaki ügyintéző
rendeltetésű
termőföld
Kiss
Ferencné
területeket
árverésen
gazdálkodási
értékesíti.
ügyintéző
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Határozat
száma

154/2014.
(V.29.)

155/2014.
(V.29.)

156/2014.
(V.29.)

157/2014.
(V.29.)

158/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Képviselő-testület
a
Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítvány
222/2001.(VIII.23.)
Kt.
határozatával
elfogadott
Alapító Okiratát módosítja.
Képviselő-testület
a
Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítvány
Alapító
Okiratát
egységes
szerkezetben elfogadja.
Képviselő-testület a nemzeti azonnal
Valánszki
köznevelésről szóló 2011. évi
Róbert
CXC. törvény 83. § (4)
polgármester
bekezdés h) pontjában kapott
Szarka Andrea
véleményezési
jogkörében
igazgatási
eljárva, támogatja a Békés
irodavezető
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
főigazgatói
beosztásának ellátására Dávid
Ilona.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy megrendeli az Alföldvíz
Róbert
Zrt. Gyomaendrődi Területi
polgármester
Divízió-tól a hat darab
Feke László
közkifolyó visszakapcsolását
műszaki
az ajánlatában megadott
irodavezető
647.000,- Ft + ÁFA áron.
Valánszki
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Róbert
hogy a Dévaványai Őszi
polgármester
Napfény
Nyugdíjas
Szűcsné Horváth
Egyesület részére 20.000,- Ft
Margit
támogatást nyújt a 2014.
gazdálkodási
július 5-én megrendezésre
irodavezető
kerülő rendezvényükhöz.
Erdei
Sándor
pénzügyi

ügyintéző
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Határozat
száma
159/2014.
(V.29.)

160/2014.
(V.29.)

161/2014.
(V.29.)

162/2014.
(V.29.)

163/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy
a
Dévaványai
Róbert
Folkműhely Egyesület részére
polgármester
a
85/2014.(III.27.)
Kt.
Erdei Sándor
határozatban, 2014-es évre
pénzügyi
megítélt
800.000,Ft
ügyintéző
támogatási
összegből
200.000,-Ft
részösszeget
engedélyez
2015.
évben
felhasználni.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy részt vesz a „Virágos május 31.
Róbert
Magyarországért
2014”
polgármester
versenyen.
Képviselő-testület úgy dönt, 2014.
Valánszki
hogy csatlakozik a 2014. augusztus
Róbert
szeptember 16. és 22. között 1. - a Karta
polgármester
megrendezésre
kerülő megküldése
Európai
Mobilitási
Hét
2
kampányhoz
és
2014.
0
szeptember 19-én Európai
1
Autómentes Napot szervez.
4
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy a ,,Dévaványa Város
Róbert
Önkormányzat
polgármester
mezőgazdasági tevékenység
Feke
László
elvégzésére
vonatozó
műszaki
körbálázó és rendképző gép
irodavezető
beszerzés”- re vonatkozóan
nem hirdet ki nyertest, mivel
a legkisebb összegű árajánlat
is meghaladja a rendelkezésre
álló keretösszeget. Az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Képviselő-testület
a értelem
Valánszki
Strandfürdő és Gyógyászat szerint
Róbert
előtt lévő csapadékcsatorna
polgármester
zárttá tételéről és parkoló
Feke
László
kialakításának
tervezett
műszaki
költségeiről szóló tájékoztatót
irodavezető
elfogadja.
A képviselő-testület a soron
következő Képviselő-testületi
ülésen hoz döntést a parkoló
megvalósításról.
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Határozat
száma
164/2014.
(V.29.)

165/2014.
(V.29.)

166/2014.
(V.29.)

167/2014.
(V.29.)

168/2014.
(V.29.)

169/2014.
(V.29.)
170/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy
a
,,Dévaványai
június 2.
Róbert
Sportegyesülettel megkötött
polgármester
építési szerződés keretében
Feke
László
fűnyíró traktor beszerzésére”
műszaki
vonatkozóan a Vésztő Kert
irodavezető
Kft 1.290.000,- Ft bruttó áras
ajánlattevőt
hirdeti
ki
nyertesnek.
Képviselő-testülete
–
az
azonnal
Valánszki
érintett bejelentése alapján –
Róbert
Kiss
Károly
képviselőt
polgármester
személyes érintettsége miatt a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület
–
az
azonnal
Valánszki
érintett bejelentése alapján –
Róbert
Dékány József képviselőt
polgármester
személyes érintettsége miatt a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület
–
az
azonnal
Novák
Imre
érintett bejelentése alapján –
alpolgármester
Valánszki
Róbert
polgármestert
személyes
érintettsége
miatt
a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület úgy dönt, értelem
Valánszki
hogy a Dévaványa Téglagyári szerint
Róbert
bányató
tervdokumentáció
polgármester
szerinti, bányaművelés alól
felhagyott részének használati
jogát és a bányatóhoz
kapcsolódó halgazdálkodási
jogosultságát a Dévaványai
Horgász Egyesület kezelésébe
adja térítésmentesen, 20 éves
időtartamra.
Napirend elfogadása – zárt
ülés
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Lánci Mihály és
Róbert
Kis Mária
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző
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Határozat
száma
171/2014.
(V.29.)

172/2014.
(V.29.)

173/2014.
(V.29.)

174/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Giricz Attila
Róbert
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Remeczki János
Róbert
és Farmasi Erika
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Zsombok Zsolt
Róbert
és Borsós Ágnes
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző
Valánszki Róbert
Otthonteremtés
helyi folyamatos
polgármester
támogatása – Molnárné Vass
Gyányi
Irén
Ilona
szociális
ügyintéző

175/2014.
(V.29.)

176/2014.
(V.29.)

177/2014.
(V.29.)

Képviselő-testület
–
az
érintett
bejelentése
alapján – Novák Imre
alpolgármestert
személyes
érintettsége
miatt
a
döntéshozatalból kizárja.
Otthonteremtés
helyi
támogatása – Farkas Norbert
és Benke Rita
Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
Illés
Magda
és
Várkonyi László Széchenyi
u. 45. sz. alatti lakosok által
megvásárolni
kívánt
Bánomkert u. 107. szám alatti
ingatlan hivatalos ingatlan
forgalmi
értékbecslővel
kerüljön felértékelésre.
A
képviselő-testület
a
hivatalos ingatlan forgalmi
értékbecslés ismeretében dönt
a támogatás megítéléséről.

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester

folyamatos

Valánszki Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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Határozat
száma
178/2014.
(V.29.)

179/2014.
(V.29.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
Kürti folyamatos
Gyányi
Irén
Ádám és Kürtiné Szatmári
igazgatási
Nóra Hajnal utca 27/1. szám
ügyintéző
alatti lakosokat jelöli ki a
Csatári Mónika
Dévaványa Jéggyár u.7/1. I.
gazdálkodási
emelet 3. számú költségalapú
előadó
bérlakás bérlőjének 2014.
június 1. napjától.
Képviselő-testület a lakások folyamatos
Valánszki
és helyiségek bérletéről szóló
Róbert
9/2011.(IV.1.) önkormányzati
polgármester
rendelete
(továbbiakban:
Gyányi Irén
Rendelet) alapján Balogh
szociális
Brigitta Vásárszél utca 54.
ügyintéző
szám alatti lakosnak a
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I.
emelet 3. számú költségalapú
bérlakás pályázatát elutasítja.

40

2014. június 11.
Rendkívüli ülés
Tárgy
180/2014.
(VI.11.)
181/2014.
(VI.11.)

182/2014.
(VI.11.)

183/2014.
(VI.11.)

184/2014.
(VI.11.)

Napirend elfogadása
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Dévaványai Szociális
Szövetkezet által benyújtott
kérelmet elfogadja és előzetes
szándéknyilatkozatát
adja,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonát
képező,
a
dévaványai 592/2. hrsz.-on
nyilvántartott; a dévaványai
708/1. hrsz.-on nyilvántartott,
a Tompa utca 28. szám, a
Sport u. 2., valamint
Kisújszállási utca 41. szám
alatti ingatlanok használati
jogát a Dv-i SzSz kezelésébe
adja
térítésmentesen,
meghatározatlan időtartamra.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy hozzájárul a Strandfürdő
és Gyógyászat részére BTL4825M2 Combi Topline + a
BTL- 1900 mágnes ágy
beszerzéséhez 999.140,- Ft +
Áfa áron.

Határidő
megszabott végrehajtás
értelem
szerint

folyamatos

Képviselő-testület
–
az
azonnal
érintett
bejelentése
alapján – Novák Imre
alpolgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
a
döntéshozatalból kizárja.
Képviselő-testület
a
munkahelyteremtő beruházás hiánypótlás
támogatására
irányuló
ra 3 nap
kérelmek
tárgyában
hiánypótlást
ír
elő
a
munkahelyteremtő
és/vagy
megtartó
beruházások
támogatására
vonatkozó
pályázati
felhívás
és
támogatási tervezet alapján.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző

Valánszki
Róbert
polgármester
Kállai Anikó a
Strandfürdő
és Gyógyászat
szakmai
koordinátora
Valánszki
Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző
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Határozat
száma
185/2014.
(VI.11.)

186/2014.
(VI.11.)

187/2014.
(VI.11.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testülete
Novák
Imre (Dévaványa, Borona u.
9. sz.) egyéni vállalkozó
Dévaványa
Város
Önkormányzat
Alpolgármestere
egyedi
támogatás megállapítása iránti
kérelmének
visszavonását
tudomásul veszi.
Képviselő-testület úgy dönt, 2014. július
hogy
a
Körös-Berettyói
11.
Vízgazdálkodási
Társulat
kivitelezésében
elkészült
Seres
István
Sporttelep
labdarúgópályáján felmerülő
hibák
kijavítására
vonatkozóan
készüljön
megállapodás-tervezet, amely
kerüljön beterjesztésre a
testület elé elfogadás céljából.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy
Szőke
Sándor
szobrászművésszel
(5725
Kötegyán, Kossuth u. 42. sz.)
2014.
március
13-án
megkötött
szerződést
módosítja,
mely
szerint
második
résszámla
benyújtását engedélyezi.

Felelős
-

Valánszki
Róbert
polgármester
Dr.
Kulcsár
László ügyvéd

Valánszki
Róbert
polgármester

42

2014. június 16.
Rendkívüli ülés
Tárgy
188/2014.
(VI.16.)
189/2014.
(VI.16.)

190/2014.
(VI.16.)

191/2014.
(VI.16.)

Napirend elfogadása
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a ,,Dévaványa Város
Önkormányzat
tulajdonát
képező
mezőgazdasági
rendeltetésű
földterületen
termelt lábon álló lucerna
egyszeri vágással történő
eladása egyfordulós pályázat
keretében” kiírt pályázatra
vonatkozóan Czirják Csaba
1.011.000,- Ft bruttó áras
ajánlattevőt
hirdeti
ki
nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Dévaványa belterületi,
2014.
évi
útépítések
tárgyában,
a
kátyúzási
feladatok
elvégzésére,
valamint
a
kerékpárút
javítására vonatkozóan a
kivitelezéssel
foglalkozó
vállalkozásokat keresi meg az
árajánlatkérésre:
- Duna Aszfalt Kft.
- HÓDÚT Útépítő Kft.
- D-Profil Kft.
- FUTIZO Kft.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Dévaványai Őszi
Napfény Egyesület részére a
158/2014.(V.29.)
Kt.
határozatban, 2014-es évre
megítélt
20.000,Ft
támogatási
összeget
engedélyezi utazási költségek
elszámolására felhasználni.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester
Kürti
Béla
mezőgazdasági
ügyintéző

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Erdei Sándor
pénzügyi
ügyintéző
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2014. június 26.
Rendes ülés
Határozat
száma
192/2014.
(VI.26.)
193/2014.
(VI.26.)
194/2014.
(VI.26.)

195/2014.
(VI.26.)

196/2014.
(VI.26.)

197/2014.
(VI.26.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület a Békés
Megyei
Tisza
Kálmán
Közoktatási
Intézmény
tájékoztatóját a dévaványai
középiskolai
oktatás
helyzetéről
jóváhagyólag
elfogadja.
Képviselő-testület a Ványai
Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
beszámolóját az oktatási
szakmai tevékenységről és az
intézményi
működésről
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület
a
Dévaványai
Általános
Művelődési Központ Óvoda
és
Bölcsőde
intézményegységének
beszámolóját
az
óvodai,
bölcsődei nevelés feladat
ellátásról
jóváhagyólag
elfogadja.
Képviselő-testület a 2014.
értelem
augusztus 1. napjától - 2019.
szerint
július 31-éig terjedő időszakra
Diósné Ambrus Erzsébetet
bízza meg a Dévaványai
Általános
Művelődési
Központ (Dévaványa, Eötvös
u.
2.)
intézményvezetői
feladatainak ellátásával.
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendeletét
az
otthonteremtés helyi támogatásáról

Felelős
-

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
198/2014.
(VI.26.)

199/2014.
(VI.26.)

200/2014.
(VI.26.)

201/2014.
(VI.26.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy az Önkormányzat 2014.
szerint
Róbert
évi költségvetésről szóló
polgármester
6/2014.(II.28.) önkormányzati
Szűcsné
rendelet munkahelyteremtő
Horváth Margit
és/vagy megtartó beruházások
gazdálkodási
támogatására
vonatkozó
irodavezető
előirányzatok
terhére
5.000.000,Ft-ot
az
otthonteremtés
helyi
támogatására rovatok között
átcsoportosít.
Képviselő-testület
a
azonnal
Balogh Csilla
Dévaványai
Közös
jegyző
Önkormányzati
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát
jóváhagyólag
elfogadja.
Képviselő-testület
az
önkormányzat
pénzügyi
helyzetéről,
a
várható
bevételek
és
kiadások
alakulásáról
szóló
tájékoztatót elfogadja.
Képviselő-testület a 2014/2015értelem
Valánszki
ös gazdasági évre vonatkozóan
szerint
Róbert
az önkormányzat tulajdonában
polgármester
lévő
mezőgazdasági
Kürti Béla
hasznosítású
külterületi
mezőgazdasági
földterületek
haszonbérleti
ügyintéző
díját szántó művelési ágú
ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha
+ ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA,
gyepművelési
ágú
ingatlan
esetében 20.000,- Ft/ha + ÁFA,
valamint
a
belterületi
földterületek bérleti díját 1,Ft/m2 + ÁFA összegben
határozza meg.

202/2014.
(VI.26.)

Képviselő-testület
az
önkormányzat
tulajdonát
képező alábbi belterületi
haszonbéres
ingatlanokat
továbbra is bérbeadás útján
kívánja
hasznosítani,
a
külterületi szántó és gyep
művelési ágú ingatlanait
pedig saját művelés alá vonja.

folyamatos

Valánszki Róbert
polgármester
Kürti
Béla
mezőgazdasági
ügyintéző
Dékány László
mezőgazdász
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Határozat
száma
203/2014.
(VI.26.)

204/2014.
(VI.26.)

205/2014.
(VI.26.)

206/2014.
(VI.26.)

207/2014.
(VI.26.)

208/2014.
(VI.26.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
a folyamatos
Valánszki
Dévaványára
1951-53-ban
Róbert
kitelepítettekre és az őket
polgármester
befogadó családokra méltó
módon kíván megemlékezni
egy ünnepség keretében.
Képviselő-testület elviekben folyamatos
Valánszki
támogatja a Dévaványára
Róbert
1951-53-ban kitelepítettekre
polgármester
és
az
őket
befogadó
családokra vonatkozó kézirat
kiadvány formájában történő
megjelentetését.
Képviselő-testület
a 2014. július
Balogh Csilla
184/2014.(VI.11.)
Dv.Kt.
9.
jegyző
határozatában a Kevelimer
Kft., valamint Feke Tibor
egyéni vállalkozó részére
munkahelyteremtő beruházási
támogatás
megállapítása
érdekében előírt hiánypótlási
kötelezettség nem teljesítése
miatt a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Képviselő-testület
2014.
értelem
Valánszki
július 1-jei hatályba lépéssel
szerint
Róbert
módosítja
a
Dévaványa
polgármester
Felemelkedéséért
Közalapítvány alapító okiratát
és jóváhagyja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító
okiratot.
Képviselő-testület
a
értelem
Valánszki
Dévaványa
szerint
Róbert
Felemelkedéséért
polgármester
Közalapítvány 2014. április
29.
napján
kelt,
138/2014.(IV.29.)
Kt.
határozat számú Alapító
Okiratát módosítja.
Képviselő-testület
a
értelem
Valánszki
Dévaványa
szerint
Róbert
Felemelkedéséért
polgármester
Közalapítvány
Alapító
Okiratát egységes szerkezetbe
foglaltan fogadja el.
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Határozat
száma
209/2014.
(VI.26.)

210/2014.
(VI.26.)

211/2014.
(VI.26.)

212/2014.
(VI.26.)

213/2014.
(VI.26.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
a folyamatos
Valánszki
Környezeti
és
Energia
Róbert
Operatív Program keretében
polgármester
kiírásra
kerülő
Feke
László
épületenergetikai és megújuló
műszaki
energiaforrást
biztosító
irodavezető
tevékenységre
vonatkozó
pályázati felhívásokra történő
pályázatok
benyújtásainak
lehetőségéről
szóló
tájékoztatót elfogadja azzal,
hogy a végleges kiírásnál a
gyermekorvosi
rendelő
épületének korszerűsítésére
összpontosítanak.
Képviselő-testület
a folyamatos
Valánszki
,,Dévaványa
Város
Róbert
Önkormányzat
tulajdonát
polgármester
képező földterületek őszi
Feke
László
bevetéséhez szükséges búza
műszaki
vetőmag beszerzése”- re
irodavezető
vonatkozóan az Agro-Déva
Kft. nettó 65.000,- Ft/tonna
(telephelyi átadással) áras
ajánlattevőt
hirdeti
ki
nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy
a
Dévaványai
Róbert
Polgárőrség
Közhasznú
polgármester
Szervezet részére 50.000,- Ft
Erdei Sándor
támogatást
nyújt.
A
pénzügyi
támogatás 2014. évben a
ügyintéző
közfoglalkoztatás
megvalósításához az önerő
részt biztosítja.
Képviselő-testület dönt arról,
azonnal
Valánszki
hogy a 2/2014.(I.23.) Kt.
Róbert
számú határozatát az alábbiak
polgármester
szerint módosítja, – a
határozat módosítással nem
érintett
pontjainak
a
változatlanul hagyásával.
Napirend elfogadása - zárt
ülés
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Határozat
száma
214/2014.
(VI.26.)

215/2014.
(VI.26.)

216/2014.
(VI.26.)

217/2014.
(VI.26.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
2014.
november
12. Szociális
Munka
Napja –
értelem
szerint

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy 2014-es évben a
„Dévaványa
Szociális
Ügyéért” elismerő címet
Nagy Józsefné részére ítéli
oda.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a 2014-es évben a
„Dévaványáért”
kitüntetést
Pap Tibor nyugalmazott
polgármester részére ítéli
oda.
Képviselő-testület
Tóth 2014. július
Szilvia szülő Litauszki Zétény
10.
gyermekének
óvodai
telephely felvétel kérelmét
elutasítja és az óvoda
intézményvezetőjének
döntését helybenhagyja.
Otthonteremtés
helyi folyamatos
támogatása – Illés Magda és
Várkonyi László

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester
Szarka Andrea
igazgatási
irodavezető
Valánszki
Róbert
polgármester
Szarka Andrea
igazgatási
irodavezető
Valánszki
Róbert
polgármester
Szarka Andrea
igazgatási
irodavezető
Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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2014. július 04.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
218/2014.
(VII.04.)
219/2014.
(VII.04.)

220/2014.
(VII.04.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület
a
,,Dévaványa
Város
Önkormányzat
mezőgazdasági tevékenység
elvégzésére
vonatozó
középnehéz vontatott tárcsa
beszerzése”- re vonatkozóan a
HANKI-KER Kft.-t, mint
legkisebb összegű - bruttó
2.286.000,Ft
áras
ajánlattevőt
hirdeti
ki
nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
Dévaványai
Sportegyesület
kérelmét
támogatja és az Egyesület
részére a 2014/15. bajnoki
évre az élőfüves sportpálya és
a Seres István sportöltöző
használatát
térítésmentesen
biztosítja.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

azonnal

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
irodavezető
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2014. július 24.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
221/2014.
(VII.24.)
222/2014.
(VII.24.)

223/2014.
(VII.24.)

224/2014.
(VII.24.)

225/2014.
(VII.24.)
226/2014.
(VII.24.)

227/2014.
(VII.24.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Önkormányzat
Képviselőtestület a 2014. évi belső
ellenőrzési tervben szereplő
eddig elvégzett feladatokról
szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
pályáztatás
útján
meghirdeti eladásra a 138 db
vegyes ivarú és korcsoportú
juhállományát,
valamint
egyetért a pályázati felhívás
megjelentetésével.
Képviselő-testület
a
Dévaványai Sportegyesület
Birkózó
Szakosztálya
kérelmét elutasítja, amely a
Birkózó
Edzőtáborban
résztvevő 40 fő sportoló
részére 1 napra
szóló
ingyenes
belépőjegy
biztosítására vonatkozott a
dévaványai strandfürdőbe.
Napirend elfogadása – Zárt
ülés
Otthonteremtés
helyi
támogatása – Szarka Károly
és Kranauerné Varga Mónika

Otthonteremtés
helyi
támogatása – Juhász Tímea és
Vadász János

Határidő
megszabott végrehajtás
-

-

Felelős
-

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Dékány László
mezőgazdasági
ügyintéző

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

-

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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Határozat
száma
228/2014.
(VII.24.)

Tárgy
Otthonteremtés helyi
támogatása – Sánta Mónika
és Kiss Szabolcs Károly

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
folyamatos
Valánszki
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző

51

2014. július 30.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
229/2014.
(VII.30.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

230/2014.
(VII.30.)

Képviselő-testület úgy dönt, 2014. július
hogy a „Napelemes rendszer
31.
kiépítése Dévaványa Város
Önkormányzata
által
működtetett
egyes
intézményekben”
tárgyú
beruházás
kivitelezésére
vonatkozóan jóváhagyja az
Ajánlattételi felhívást.

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető

231/2014.
(VII.30.)

Képviselő-testület úgy dönt, 2014. július
hogy a „Napelemes rendszer
31.
kiépítése Dévaványa Város
Önkormányzata
által
működtetett
egyes
intézményekben”
tárgyú
beruházás
kivitelezésére
vonatkozóan
alábbi
vállalkozásokat
kéri
fel
ajánlattételre:

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető

-

Phlegon Consult
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
- TISZTA ENERGIÁK
A FÖLDÉRT ÉS AZ
EMBERÉRT
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
- tervező, adótanácsadó
és művészeti Kft.
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Határozat
száma
232/2014.
(VII.30.)

Tárgy
A Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a 2014. október
12-ére
kitűzött
helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásra
való felkészülés érdekében a
Helyi Választási Bizottság
által nyilvántartásba vett
polgármesterjelöltek
és
képviselőjelöltek
részére
lehetőséget biztosít arra, hogy
a 2014. október
3-án
megjelenő Dévaványai Hírlap
Választási Különszámában
egy alkalommal ingyenesen
bemutatkozhassanak,
ismertethessék
választási
programjukat.
A
képviselő-testület
továbbá úgy dönt, hogy
a polgármesterjelöltek
1/2
oldal,
a
képviselőjelöltek 1/8
oldal
terjedelemben
mutatkozzanak be.

Határidő
megszabott végrehajtás

Felelős
Valánszki Róbert
polgármester
Diósné
Ambrus
Erzsébet
DÁMK igazgató
Burainé Murányi
Magdolna
főszerkesztő
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2014. augusztus 15.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
233/2014.
(VIII.15.)
234/2014.
(VIII.15.)

235/2014.
(VIII.15.)

236/2014.
(VIII.15.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület név szerinti
szavazást követően egyhangúan
megállapítja,
hogy
a
„Vállalkozási
szerződés
Dévaványa
Város
Önkormányzatának
épületein
történő napelemes, fotovoltaikus
rendszer kiépítésére, a KEOP2014-4.10.0/N azonosító számon
igényelt
pályázati
forrás
felhasználásával.”
tárgyban
indult közbeszerzési eljárásra a
nyertes ajánlatot a Phlegon
Consult Kft. nyújtotta be.
Képviselő-testület a „Széchenyi
2020 Környezeti és Energia
Operatív Program támogatási
rendszer keretében kiírásra
kerülő
KEOP-2014-4.10.0/N
kódszámú projekt felhívásra
benyújtandó pályázat keretében
ellátásra
kerülő
projektmenedzsmenti feladatok
biztosítása”
című
tárgyban
indított helyi beszerzési eljárás
során
az
Impulsus
Kft.
1.866.900,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Képviselő-testület a „Széchenyi
2020 Környezeti és Energia
Operatív Program támogatási
rendszer keretében kiírásra
kerülő
KEOP-2014-4.10.0/N
kódszámú projekt felhívásra
benyújtandó pályázat keretében
ellátásra kerülő energetikai
tanulmány elkészítése” című
tárgyban indított helyi beszerzési
eljárás során a Domober
Mérnöki Iroda Kft. 1.866.900,Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.

Határidő
megszabott
végrehajtás
-

Felelős
-

azonnal

Valánszki Róbert
polgármester

értelem
szerint

Valánszki Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

értelem
szerint

Valánszki Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
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Határozat
száma
237/2014.
(VIII.15.)

238/2014.
(VIII.15.)

239/2014.
(VIII.15.)

Tárgy

Határidő
megszabott
végrehajtás

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy pályázatot nyújt be a
Széchenyi 2020 a Környezeti
és Energia Operatív Program
KEOP-2014-4.10./N
kódszámú - „Fotovoltaikus
rendszer kialakítása” című pályázati
felhívásra
„Épületenergetikai fejlesztés
Dévaványa
Város
Önkormányzatának
épületein” címmel. A pályázat
keretében a Strandfürdő és
Gyógyászati Részleg és a
Ványai Ambrus Ált. Isk. és
Alapfokú Művészeti Iskola
ingatlanokon
napelemes
rendszer kiépítését célozza
meg.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a Dévaványa Város
Önkormányzat
tulajdonát
képező 138 db, vegyes
korcsoportú
juhállomány
egyfordulós
pályázat
keretében
történő
értékesítése”-re
kiírt
pályázatra
vonatkozóan
Lovász Zoltán 3.943.350,- Ft
bruttó áras ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.

2014.
augusztus
21 - 2014.
augusztus
30. – a
pályázat
benyújtása

azonnal

Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
hogy a Dévaványai Közös
Önkormányzati
Hivatal
elektronikus
rendszere
biztonsági
feladatainak
teljeskörű
ellátására
és
felelősségének viselésére helyi
beszerzési eljárás keretében az
alábbi vállalkozásokat kéri fel
ajánlattételre:

Felelős

Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
Dékány László
mezőgazdász

Balogh Csilla
jegyző
Feke
László
műszaki
irodavezető

1. ITSecure Kft. Budapest,
2. ComPax Kft. Szeged,
3. ALBACOMP
RI
Rendszerintegrációs Kft.
Székesfehérvár,

4.
5. Web
Informatika
Békéscsaba.

Biztonság
Kft.
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Határozat
száma
240/2014.
(VIII.15.)

241/2014.
(VIII.15.)

242/2014.
(VIII.15.)

243/2014.
(VIII.15.)

244/2014.
(VIII.15.)

Tárgy

Képviselő-testület
nem
engedélyezi
Dévaványa
Polgárőrség
Közhasznú
Szervezet részére Dévaványa
Város címerének használatát.
Képviselő-testület elfogadja a
„Békés
Megyei
Ivóvízminőség-javító
Program” című támogatott
projekt
kapcsán
a
Konzorciumi megállapodás
II. számú kiegészítését.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
„Startmunka
Projektelemeihez
eszközbeszerzés”, kisértékű
tárgyi- és védő eszközökre,
vonatkozásban
kiírt
ajánlatkérésre érkezett ajánlat
elbírálása kapcsán Csaba
Jánosné Gazdasági Bolt nettó
1.289.873,- Ft+ÁFA áras
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
Startmunka
Mintaprogram,
„Homokos
kavicsra
és
cementre,
valamint
fenyőfűrészárúra,
illetve
átereszre”
helyi
beszerzés vonatkozásban kiírt
ajánlatkérésre érkezett ajánlat
elbírálása kapcsán az AGZOSZITI KFT.
4.760.000,Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti
ki nyertesnek.
Képviselő-testület – mint a
Gyomaközszolg
Kft.
tulajdonosa – egyetért azzal,
hogy a Gyomaközszolg Kft. 1
db használt kommunális
hulladékgyűjtő gépjárművet
szerezzen
be,
maximum
6.000.000,- Ft értékig, a
házhoz
menő
szelektív
hulladékgyűjtés
feltétel
rendszerének megvalósítása
érdekében.

Határidő
megszabott
végrehajtás

Felelős

azonnal

Balogh Csilla
jegyző

2014.
szeptember
30.

Valánszki
Róbert
polgármester

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Földi
Imre
közfoglalkoztat
ás szervező

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Földi
Imre
közfoglalkoztat
ás szervező

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető
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Határozat
száma
245/2014.
(VIII.15.)

246/2014.
(VIII.15.)

247/2014.
(VIII.15.)

248/2014.
(VIII.15.)

249/2014.
(VIII.15.)

250/2014.
(VIII.15.)
251/2014.
(VIII.15.)

Tárgy

Határidő
megszabott
végrehajtás

Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
nem
kívánja
megvalósítani
Dévaványa
Strandfürdő és Gyógyászati
részleg
előtti
árokrekonstrukciót 80 m
hosszban, valamint a Kossuth
utcai járdafelújítást sem.
Képviselő-testület
a
Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítvány
155/2014.(V.29.)
Kt.
határozatával
elfogadott
Alapító Okiratát módosítja.
Képviselő-testülete
a
Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítvány
Alapító
Okiratát
egységes
szerkezetben elfogadja.
Képviselő-testület elviekben folyamatos
egyetért
azzal,
hogy
vásárolják meg a Szarvasi
Vas- és Fémipari Zrt.
tulajdonában lévő Dévaványa,
Árpád u. 1-3. sz. alatt
található ingatlant.
Képviselő-testület úgy dönt,
azonnal
hogy
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
Szeghalom
Kistérség
Többcélú Társulás 2014.
augusztus 19-én tartandó
rendkívüli ülésén az orvosi
ügyeletet ellátó SANI-MED
Egészségügyi
Szolgáltató
Kft-vel azonnali hatállyal
mondja fel az érvényben lévő
megbízási szerződést, amely
egészségügyi
szolgáltatás
ellátására vonatkozik.
Napirend elfogadása – zárt
ülés
Ápolási díj elutasítása – Kun folyamatos
Lászlóné

Felelős

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
Valánszki
Róbert
polgármester

-

Valánszki Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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2014. augusztus 28.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
252/2014.
(VIII.28.)
253/2014.
(VIII.28.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület a választási
eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a
alapján a Dévaványai Helyi
Választási Bizottság tagjának:
Dr. Hegedűs István
Fekete András
Tóth Erika
póttagjának:
Kárpáti Zsuzsanna Margit
Rizmann Józsefné
lakosokat választja meg.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

-

azonnal

Felelős
-

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
megszegésük jogkövetkezményeiről szóló
16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

254/2014.
(VIII.28.)

Képviselő-testülete a 2014.
évi belső ellenőrzési tervben
szereplő „A szabad kapacitás
terhére
végzett
mezőgazdasági
feladatok
ellátásáról,
jövedelmezőségéről, a 2013.
évi költségvetésre gyakorolt
hatására pénzforgalmi
szempontból”
című
ellenőrzésről tájékoztatót és
az
abban
foglalt
megállapításokat tudomásul
veszi.

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
255/2014.
(VIII.28.)

256/2014.
(VIII.28.)

257/2014.
(VIII.28.)

258/2014.
(VIII.28.)

Tárgy
Képviselő-testület
a
Szeghalom
Kistérség
Többcélú
Társulás
Tanácsának
37/2014.(VIII.19.) döntését
támogatja,
amely
arra
vonatkozik, hogy a Társulás
Sani-Med
Trans
Kft-vel
egészségügyi
szolgáltatás
biztosítására
kötött
szerződéseket
rendkívüli
felmondással megszűntessék.
Képviselő-testület,
a
Szeghalom
Kistérség
Többcélú
Társulás
Tanácsának
38/2014.(VIII.19.) döntését
nem támogatja, nem járul
hozzá ahhoz, hogy a központi
orvosi ügyeleti ellátást az
Önkormányzat az Oro-Med
Kft. szolgáltatásával lássa el
Dévaványa településen.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
Békés-Medical
Egészségügyi
Szolgáltató
Kft-vel kívánja ellátni az
orvosi ügyeleti teendőket,
önálló telephelyen végzett
ellátással a teljes ügyeleti idő
alatt, de szervezetileg a
gyomaendrődi
központi
orvosi ügyelethez csatolva
2014.
szeptember
1-től
kezdődően.
Képviselő-testület „A hivatal
elektronikus
rendszere
biztonsági feladatainak teljes
körű
ellátásának
biztosítására” című tárgyban
indított
helyi
beszerzési
eljárás
során
beérkezett
ajánlatok a Blue Key Kft.
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

Határidő
megszabott végrehajtás

Felelős

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
259/2014.
(VIII.28.)

260/2014.
(VIII.28.)

Tárgy
Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy pályázatot nyújt be a
KEOP-2014-4.10.0/F
kódszámú „Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva a
konvergenció
régiókban”
című projekt felhívásra.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a 232/2014.(VII.30.)
Dv.
Kt.
határozatát
módosítja, mely szerint 2014.
szeptember 19-én megjelenő
Dévaványai Hírlap Választási
Különszámában
egy
alkalommal ingyenesen, 1/4
oldal
terjedelemben
bemutatkozhassanak
a
képviselőjelöltek.

Határidő
megszabott végrehajtás

Felelős

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető
Ernyes Csilla
pályázatíró
referens

értelem
szerint

Valánszki
Róbert
polgármes
ter
Diósné
Ambrus
Erzsébet
DÁMK
igazgató
Burainé Murányi
Magdolna
főszerkesztő
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2014. szeptember 2.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
261/2014.
(IX.2.)
262/2014.
(IX.2.)

263/2014.
(IX.2.)

264/2014.
(IX.2.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F szeptember
kódszámú projekt felhívásra
2.
benyújtandó „Önkormányzati
intézmények
épületenergetikai fejlesztése
Dévaványán”
tárgyú
beruházás
kivitelezésére
vonatkozóan az Ajánlattételi
felhívást jóváhagyja.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F szeptember
kódszámú projekt felhívásra
2.
benyújtandó „Önkormányzati
intézmények
épületenergetikai fejlesztése
Dévaványán”
tárgyú
beruházás
kivitelezésére
vonatkozóan
feltételes
közbeszerzési eljárást indít és
az alábbi vállalkozásokat kéri
fel ajánlattételre:
-Németh Nyílászáró- Gyártóés Forgalmazó Kft.
-Proszerv Kft.
-TL Építőmester Kft.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F szeptember
kódszámú projekt felhívásra
4.
benyújtandó „Önkormányzati
intézmények
épületenergetikai fejlesztése
Dévaványán”
benyújtott
pályázat
keretében
megvalósítandó
beruházásához az alábbi
feladatok
ellátására
árajánlatot kér be.

-

Felelős
-

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke László
műszaki
irodavezető

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető

Valánszki
Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
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Határozat
száma
265/2014.
(IX.2.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy a Szarvasi Vas- és
Róbert
Fémipari Zrt. tulajdonában
polgármester
lévő Dévaványai belterületi
Feke
László
371 hrsz-ú, 5510 Dévaványa,
műszaki
Árpád utca 1. szám alatti,
irodavezető
4.251 m2 területű, kivett
ipartelep
megnevezésű
ingatlant
meg
kívánja
vásárolni bruttó 15.240.000,Ft áron.
A szükséges forrást, amely
bruttó 15.240.000,- Ft az
önkormányzat 2014. évi
költségvetésének fejlesztési
tartalék előirányzata terhére
biztosítja.
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2014. szeptember 18.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
266/2014.
(IX.18.)
267/2014.
(IX.18.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Képviselő-testület név szerinti
azonnal
szavazást
követően
egyhangúan megállapítja, hogy
a
Dévaványa
Város
Önkormányzata,
mint
Ajánlatkérő
nemzeti
eljárásrendben
lefolytatott
hirdetmény
nélküli
közbeszerzési
eljárást
a
„Dévaványa épületenergetika
1. rész: Békés Megyei Tisza
Kálmán
Közoktatási
Intézmény
Dévaványai
Oktatási Egység
2.
rész:
Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadó
tárgyában KEOP-2014-4.10.0/F
azonosító számon igényelt
pályázati
forrás
felhasználásával.”
tárgyban
indult közbeszerzési eljárás
eredményes volt. A nyertes
ajánlatot a Németh Kft.
ajánlattevő nyújtotta be.
268/2014. Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
hogy pályázatot nyújt be a szeptember
(IX.18.)
Széchenyi 2020 a Környezeti 22. – 2014.
és Energia Operatív Program október 1.
KEOP-2014-4.10./F kódszámú
–a
–
„Önkormányzatok
és
pályázat
intézményeik épületenergetikai benyújtásá
fejlesztése
megújuló
ra –
energiaforrás
hasznosítással
kombinálva a konvergencia
régiókban” című pályázati
felhívásra
„Dévaványa
gimnázium és a pedagógiai
szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia
felhasználásával” címmel.

Felelős
Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
269/2014.
(IX.18.)

270/2014.
(IX.18.)

271/2014.
(IX.18.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F szeptember
Róbert
kódszámú projekt felhívásra
22.
polgármester
benyújtandó
„Dévaványa
gimnázium és a pedagógiai
szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia
felhasználásával”c.
pályázat
keretében
ellátásra
kerülő
projektmenedzsmenti feladatok
biztosítása”
című
tárgyban
indított helyi beszerzési eljárás
során a VTK Innosystem Kft.
bruttó 3.630.000,- Ft-os ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F
kódszámú projekt felhívásra
benyújtandó
„Dévaványa
gimnázium és a pedagógiai
szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia
felhasználásával c. pályázat
keretében
ellátásra
kerülő
kiviteli terv elkészítése” című
tárgyban indított helyi beszerzési
eljárás során eredményeként a
Trisius Kft. bruttó 3.900.000,Ft-os ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F
kódszámú projekt felhívásra
benyújtandó
„Dévaványa
gimnázium és a pedagógiai
szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia
felhasználásával c. pályázat
keretében ellátásra kerülő
műszaki
ellenőri/mérnöki
feladatok biztosítása és záró
audit
elkészítése”
című
tárgyban
indított
helyi
beszerzési eljárás során a
Verker Kereskedelmi, Mérnöki
és Szolgáltató Kft. bruttó
4.450.000,- Ft-os ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.

2014.
szeptember
22.

Valánszki
Róbert
polgármester

2014.
szeptembe
r 22.

Valánszki
Róbert
polgármester
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Határozat
száma
272/2014.
(IX.18.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy a KEOP-2014-4.10.0/F szeptember
Róbert
kódszámú projekt felhívásra
22.
polgármester
benyújtandó
„Dévaványa
gimnázium és a pedagógiai
szakszolgálat épületenergetikai
fejlesztése megújuló energia
felhasználásával c. pályázat
keretében
ellátásra
kerülő
tájékoztatási és nyilvánossági
feladatok biztosítása” című
tárgyban indított helyi beszerzési
eljárás során a Discessio Kft.
bruttó
1.200.000,Ft-os
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

273/2014.
(IX.18.)

Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
hogy a TÁMOP-3.2.13-12/1- szeptember
2013-0075
kódszámú
19.
pályázat
megvalósításához
szükséges anyagok beszerzése
érdekében
indított
helyi
beszerzési
eljárás
során
beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán Ugor Emese bruttó
2.244.958,- Ft-os ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.

Valánszki
Róbert
polgármester

274/2014.
(IX.18.)

Képviselő-testület csatlakozni
kíván a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához. A képviselőtestület a 2015. évben 15 fő
részére, 10 hónapig, havi 6.000,Ft összegben biztosít támogatást.

Valánszki Róbert
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző

275/2014.
(IX.18.)

Képviselő-testület csatlakozni
kíván a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.
A képviselő-testület a 2015.
évben 20 fő részére, 10 hónapig,
havi 6.000,- Ft összegben
biztosít támogatást.
Képviselő-testület
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
eljárási
rendjének és megállapításának
módjára vonatkozó Bírálati
Szabályzatot
jóváhagyólag
elfogadja.

276/2014.
(IX.18.)

A
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjren
dszer
Általános
Szerződési
Feltétele
szerint
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjren
dszer
Általános
Szerződési
Feltétele
szerint
-

Valánszki Róbert
polgármester
Gyányi
Irén
szociális
ügyintéző

-

-
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Határozat
száma
277/2014.
(IX.18.)

278/2014.
(IX.18.)

279/2014.
(IX.18.)

280/2014.
(IX.18.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy támogatja a BM Tisza
szerint
Róbert
Kálmán
Közokt.
Int.
polgármester
Dévaványai
Oktatási
Szűcsné
egységének tanulói számára Horváth Margit
a testnevelés órák keretei
gazdálkodási
terhére
megtartandó
irodavezető
úszásoktatás érdekében - a
Strandfürdőbe történő belépő
jegyek árát 66.000,- Ft
összegben.
Képviselő-testület úgy dönt, folyamatos
Valánszki
hogy a Dévaványa Város
Róbert
Önkormányzat tulajdonában
polgármester
álló, a BM Tisza Kálmán
Feke
László
Szakközépiskola
és
műszaki
Gimnázium
használatára
irodavezető
bocsátott Kisújszállási úti
hegesztő
tanműhely
fűtésrendszerének
felújításához a felmerülő
költségeket
finanszírozza,
tehát
a
legalacsonyabb
ajánlattétel alapján, bruttó
227.561,- forinttal hozzájárul
a felújításhoz.
Képviselő-testülete
a
azonnal
Valánszki
közbeszerzésről szóló 2011
Róbert
évi CVIII. törvény. 33. § (1)
polgármeste
alapján Dévaványa Város
Szűcsné
Önkormányzat 2014. évre
Horváth Margit
vonatkozó
közbeszerzési
gazdálkodási
tervét egységes szerkezetben
irodavezető
elfogadja.
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
Valánszki
hogy a Dévaványai Szociális
szerint
Róbert
Szövetkezet által benyújtott
polgármester
kérelmet elfogadja és a
Szűcsné
Dévaványa
Város
Horváth Margit
Önkormányzat
kizárólagos
gazdálkodási
tulajdonát
képező,
irodavezető
betonelemgyártó
gépsor,
Erdei Sándor
sablonok használati jogát a
pénzügyi
Dévaványai
Szociális
ügyintéző
Szövetkezet kezelésébe adja
térítésmentesen,
meghatározatlan időtartamra.
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Határozat
száma
281/2014.
(IX.18.)
282/2014.
(IX.18.)

283/2014.
(IX.18.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Napirend elfogadása – zárt
ülés
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Kürti Ibolya
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
Otthonteremtés
helyi folyamatos
Valánszki
támogatása – Török Zoltán
Róbert
polgármester
Gyányi Irén
szociális
ügyintéző
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2014. szeptember 22.
Rendkívüli ülés
Határozat
száma
284/2014.
(IX.22.)
285/2014.
(IX.22.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
a
„Dévaványa
belterületi útépítés 2014.”
tárgyban
indítandó
közbeszerzési
eljárás
eredményeként
a
megvalósításhoz
szükséges
többletköltséget
az
önkormányzat 2014. évi
költségvetés
fejlesztési
céltartaléka terhére biztosítja.

Határidő
megszabott végrehajtás
értelem
szerint

Felelős
Valánszki Róbert
polgármester
Feke
László
műszaki
irodavezető
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2014. szeptember 25.
Rendes ülés
Határozat
száma
286/2014.
(IX.25.)
287/2014.
(IX.25.)
288/2014.
(IX.25.)

289/2014.
(IX.25.)

290/2014.
(IX.25.)

291/2014.
(IX.25.)

292/2014.
(IX.25.)

Tárgy
Napirend elfogadása
Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Képviselő-testület
Kormányablak
kialakítása
céljából
hozzájárul
a
Dévaványa 2 helyrajzi szám
alatti,
természetben
Dévaványa, Hősök tere 1.
szám alatti lapos tetős épület
átadásához a Békés Megyei
Kormányhivatal részére.
Képviselő-testület
az
Atevszolg
Zrt-nek
a
komposztáló
telep
vagyonkezelőjének 2014. évi
működéséről
szóló
tájékoztatót és a hivatal által
készített ehhez kapcsolódó
jelentést
jóváhagyólag
elfogadja.
Képviselő-testület
a
Gyomaközszolg Kft. által
készített
tájékoztatót
a
lakossági
kommunális
szemétgyűjtéssel
és
szállítással
kapcsolatos
tapasztalatokról, valamint a
hivatal által készített ehhez
kapcsolódó
jelentést
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület Dévaványa
Környezetvédelmi
Helyzetéről szóló tájékoztatót
jóváhagyólag elfogadja.
Képviselő-testület
az
önkormányzat 2014. évi
költségvetésének első féléves
teljesítéséről
szóló
beszámolót1.118.142.000,Ftteljesített
bevétellel,
620.128.000,Ftteljesített
kiadással elfogadja.

Határidő
megszabott végrehajtás
-

-

Felelős
-

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester

folyamatos

Valánszki
Róbert
polgármester

-

-

-
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Határozat
száma
293/2014.
(IX.25.)
294/2014.
(IX.25.)

295/2014.
(IX.25.)

296/2014.
(IX.25.)

297/2014.
(IX.25.)

298/2014.
(IX.25.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
az
adóhatósági tevékenységről
szóló beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület a közös
önkormányzati
hivatal
működéséről
szóló
beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület
egyetértőleg
elfogadja
Dévaványa
Város
Önkormányzat
vagyonipénzügyi
helyzetéről,
valamint
kötelezettségvállalásáról
szóló tájékoztatót 2011-2014.
évekre vonatkozóan.
Képviselő-testület tudomásul folyamatos
veszi,
hogy
kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként
köteles
gondoskodni
a
közüzemi csatornahálózatba
nem
vezetett
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
közszolgáltatás fenntartásáról.
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
hogy az Önkormányzat saját
szerint
tulajdonát
képező,
Dévaványa,
külterület
01277/3
hrsz.-ú
szántó
művelési ágú, 01631/15 hrszú gyep művelési ágú és a
01634/12-b
hrsz-ú
gyep
művelési ágú mezőgazdasági
területeket
haszonbérletre
licitálás útján meghirdeti,
2019. augusztus 31. napjáig
szólóan.
Képviselő-testület hozzájárul
a
Strandfürdő
és
Gyógyászatnál
téli
időszakban
a
kiúszós
medence
üzemeltetéséhez
2014.11.01.-2015.02.28.,
valamint a szauna, és a
szolárium
üzemeltetéséhez
2014.10.01.-2015.04.30.
közötti
időszakra
vonatkozóan.

Felelős
-

-

-

Valánszki
Róbert
polgármester
Gyuricza Máté
műszaki
ügyintéző
Valánszki
Róbert
polgármester
Kürti
Béla
mezőgazdasági
ügyintéző

Valánszki Róbert
polgármester
Szűcsné Horváth
Margit
gazdálkodási
irodavezető
Czeglédi Tünde a
Strandfürdő és
Gyógyászat
szakmai
koordinátora
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Határozat
száma
299/2014.
(IX.25.)

300/2014.
(IX.25.)

301/2014.
(IX.25.)

302/2014.
(IX.25.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy
az
önkormányzat október 30.
Róbert
tulajdonát képező Dévaványa
polgármester
726 és 725 hrsz. alatt lévő,
Feke László
belterületi,
természetben
műszaki
Dévaványa, Konrád u. 1. sz.
irodavezető
és Konrád u. 3. sz. alatt
található
beépítetlen
ingatlanának 1/1 tulajdonát
pályázati
úton
történő
eladásra meghirdeti.
Képviselő-testület nem kíván
2014.
Valánszki
döntést hozni a szeptemberi október 31.
Róbert
ülésen az Önkormányzat és
polgármester
Galuska Józsefné okleveles
könyvvizsgáló között létrejött
megbízási
szerződés
tárgyában.
Képviselő-testület úgy dönt a
2014.
Valánszki
,,2015. évi Villamos energia szeptember
Róbert
beszerzése” tárgyában, hogy
30.
polgármester
2015. évben is együtt kíván
Feke László
működni a Sourcing Hungary
műszaki
Szolgáltató Kft-vel, ezáltal
irodavezető
igénybe kívánja venni a
legjobb piaci ajánlatot, a
további
megtakarítás
érdekében.
Képviselő-testület úgy dönt,
2014.
Valánszki
hogy a „Dévaványa útépítés szeptember
Róbert
(Hajnal u., Bajcsy Zs. u.,
29. – az
polgármester
Gyöngy u., Szérűskert u. zug ajánlattétel
Feke László
és Radnóti u. zug) 2014”
i felhívás
műszaki
tárgyú
beruházás megküldésé
irodavezető
kivitelezésére vonatkozóan az
re –
alábbi Ajánlattételi felhívást
jóváhagyja.
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2014. október 20.
Alakuló ülés
Határozat
száma
303/2014.
(X.20.)
304/2014.
(X.20.)

Tárgy
Napirend elfogadása

Határidő
megszabott végrehajtás
-

Felelős
-

Képviselő-testület
a
polgármester
2014-2019.
választási ciklusra vonatkozó
polgármesteri
programját
jóváhagyólag elfogadja.
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2014.(X.20.) önkormányzati rendeletét
a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mile
305/2014. Képviselő-testület
azonnal
Valánszki
Lajos képviselőt személyes
(X.20.)
Róbert
érintettsége
miatt,
–
polgármester
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
egyetért
306/2014. Képviselő-testület
azonnal
azzal,
hogy
a
társadalmi
(X.20.)
megbízatású alpolgármester
titkos megválasztása során
Mile Lajos képviselő neve
kerüljön fel a szavazólapra.
az
307/2014. Képviselő-testülete
azonnal
Földi Imre a
alpolgármesterek
(X.20.)
bizottság
személyének megválasztására
elnöke
a képviselő-testület tagjai
sorából
szavazatszámláló
bizottságot hoz létre, amely a
titkos szavazást lebonyolítja.
titkos
308/2014. Képviselő-testülete
szavazással
7
érvényes
(X.20.)
szavazattal
társadalmi
megbízatású
alpolgármesternek
Mile
Lajost választotta meg.
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Határozat
száma
309/2014.
(X.20.)

310/2014.
(X.20.)

311/2014.
(X.20.)

312/2014.
(X.20.)

313/2014.
(X.20.)

314/2014.
(X.20.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület
Kiss
azonnal
Valánszki
Károly képviselőt személyes
Róbert
érintettsége
miatt,
–
polgármester
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testülete egyetért
azonnal
Földi Imre a
azzal, hogy a társadalmi
Szavazatszámlá
megbízatású alpolgármester
ló Bizottság
titkos megválasztása során
elnöke
Kiss Károly képviselő neve
kerüljön fel a szavazólapra.
Képviselő-testület
titkos
szavazással
8
érvényes
szavazattal
társadalmi
megbízatású
alpolgármesternek
Kiss
Károlyt választotta meg.
Képviselő-testülete
azonnal
Mile Lajos
Valánszki
Róbert
alpolgármester
polgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testületeValánszki
értelem
Balogh Csilla
Róbert
polgármester
szerint
jegyző
illetményét 2014. október 12.
napjától
448.727,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Képviselő-testülete
azonnal
Mile Lajos
Valánszki
Róbert
alpolgármester
polgármestert
személyes
érintettsége
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja ki.
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Határozat
száma
315/2014.
(X.20.)

316/2014.
(X.20.)

317/2014.
(X.20.)

318/2014.
(X.20.)

319/2014.
(X.20.)

Tárgy

Határidő
megszabott végrehajtás
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
Valánszki
Róbert
polgármester részére 2014.
október
12.
napjától
illetménye 15 %-áig terjedő
költségtérítést állapít meg,
amely összegszerűen 67.309,Ft/hó.
Képviselő-testület tudomásul
értelem
veszi
Valánszki
Róbert
szerint
polgármester
bejelentését,
mely szerint a részére
megállapított 67.309,- Ft/hó
összegű
költségtérítésről
lemond, az önkormányzati
személygépkocsi beszerzését
követően.
Képviselő-testület Mile Lajos
azonnal
alpolgármestert személyes
érintettsége
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testülete
Kiss
azonnal
Károly
alpolgármestert
személyes érintettsége miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testület úgy dönt,
értelem
hogy
Mile
Lajos
szerint
alpolgármesteri
tisztségét
társadalmi
megbízatásban
tölti
be
megbízatásától
kezdődően. Ezen időponttól
tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó
összegben állapítja meg.

Felelős
-

Szűcsné
Horváth Margit
gazdálkodási
irodavezető

Valánszki
Róbert
polgármester

Valánszki
Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző
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Határozat
száma
320/2014.
(X.20.)

321/2014.
(X.20.)

322/2014.
(X.20.)

323/2014.
(X.20.)

324/2014.
(X.20.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő-testülete úgy dönt,
értelem
Balogh Csilla
hogy
Kiss
Károly
szerint
jegyző
alpolgármesteri
tisztségét
társadalmi
megbízatásban
tölti
be
megbízatásától
kezdődően. Ezen időponttól
tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Képviselő-testület
Mile
azonnal
Valánszki
Lajos
alpolgármestert
Róbert
személyes érintettsége miatt,
polgármester
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testület
Kiss
azonnal
Valánszki
Károly
alpolgármestert
Róbert
személyes érintettsége miatt,
polgármester
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
Mile
Lajos
alpolgármester
részére
megbízatása
napjától
kezdődően tiszteletdíja 15 %áig terjedő költségtérítést
állapít meg, amely 23.558,Ft/hó.
Képviselő-testület úgy dönt,
hogy
Kiss
Károly
alpolgármester
részére
megbízatása
napjától
kezdődően tiszteletdíja 15 %áig terjedő költségtérítést
állapít meg, amely 23.558,Ft/hó.

75

Határozat
száma
325/2014.
(X.20.)

326/2014.
(X.20.)

327/2014.
(X.20.)

328/2014.
(X.20.)

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Képviselő
Földi
Imre
azonnal
Valánszki
képviselőt, Novák Imre
Róbert
képviselőt, Nyuzó Marietta
polgármester
képviselőt
személyes
érintettségük
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testülete Németi
azonnal
Valánszki
József
képviselőt,
Kiss
Róbert
Károly alpolgármestert és
polgármester
dr.
Ágoston
Sándor
képviselőt
személyes
érintettségük
miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testület
Kanó
azonnal
Valánszki
József
képviselőt,
Mile
Róbert
Lajos alpolgármestert és
polgármester
Novák
Imre képviselőt
személyes érintettségük miatt,
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi.
CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében
–
a
döntéshozatalból nem zárja
ki.
Képviselő-testület
a
Gazdasági
és
Ügyrendi
Bizottság, az Oktatási –
Közművelődési és Sport
Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi
Bizottság
elnökét
és
tagjait
megválasztja.
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Határozat
száma

Tárgy

Határidő
Felelős
megszabott végrehajtás
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét
az
önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról
329/2014. Képviselő-testület Szeghalom
azonnal
Balogh Csilla
Kistérség Többcélú Társulás
(X.20.)
jegyző
Társulási Tanácsába tagként
Valánszki
Róbert
polgármestert delegálja.
A
polgármester
akadályoztatása
esetén
helyettesítését Mile Lajos
alpolgármester látja el.
a
330/2014. Képviselő-testület
2014.
Valánszki
„Dévaványa útépítés (Hajnal október 31.
(X.20.)
Róbert
u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u.,
polgármester
Szérűskert u. zug és Radnóti
u. zug) 2014” című tárgyban
indított közbeszerzési eljárás
során beérkezett ajánlatok
elbírálása kapcsán mind az öt
rész vonatkozásában a DProfil Kft. 32.425.091,- Ft
nettó áras ajánlatát hirdeti ki
nyertesnek.

77

