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I-1/4-26/2013. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert polgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre  alpolgármester 

 Séllei Zsigmond  képviselő 

 Nyuzó Marietta képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva  

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető  

 

Valánszki Róbert  polgármester – Üdvözli az rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A kistérségi startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” 

programelemének megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásáról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2.  Bejelentések. 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

463/2013.(XII.9.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 9-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A kistérségi startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” 

programelemének megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásáról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2.  Bejelentések. 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Első napirendi pont megtárgyalására tér r, mely a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének megvalósításához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló döntéshozatal. Megadja a szót Földi 

Imre képviselő részére. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – A novemberi testületi ülésen már 

foglalkoztak ezzel a témával. A Belügyminisztérium plusz 2 millió Ft-os támogatásban 

részesítette a kiemelkedő munkavégzéséért Dévaványa Város Önkormányzatát. A támogatás 

összegének felhasználásával 2013. december 10-ig kell elszámolni. A megvalósítás később is 

megtörténhet, 2014. április 30-ig. A kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó 

melegedő és vizesblokk kialakítása érdekében helyi beszerzési eljárást indított az 

önkormányzat. Az érintett ajánlattevőknek az árajánlatkérések megküldésre kerültek. Az 

ajánlatok beadására 2013. december 7-én 11
00

 óráig volt lehetőség. A megadott határidőig 

mindhárom cég megküldte árajánlatát az alábbi tartalommal:  

1. Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen Krónikás u. 6. 3/29.)     

Ajánlati nettó ár: 1.372.377,-   bruttó ár: 1.742.919,- 

2. Kapufa Transz Bt. (5500 Gyomaendrőd Tanya II. 467.)     

Ajánlati nettó ár: 1.540.860,-   bruttó ár: 1.956.892,- 

3. Fülöp Zsolt e.v. (5622 Köröstarcsa Dózsa Gy. u. 22.)   

4. Ajánlati nettó ár: 1.485.910,-   bruttó ár: 1.887.106,-  

A legkedvezőbb árajánlatot az Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29.) tette 

bruttó 1.742.919,- Ft-tal.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót dr. Ágoston 

Sándor képviselő részére. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Kérdésként teszi fel, hogy a legkedvezőbb árajánlat kiválasztását követően a 

megmaradt 250.000,-Ft-ot mire költi az önkormányzat? 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – A plusz 2 millió Ft-os támogatásban 

benne volt, hogy 1 fő foglalkoztatását kötelező volt vállalni 3 hónapig. A 2 millió Ft-ból kell a 

munkabért és járulékokat finanszírozni.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Helyileg hol lesz a melegedő és a vizesblokk? 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Jelenleg még egyeztetés folyik a 

polgármesterrel és a műszaki irodavezetővel, hogy megtalálják a legmegfelelőbb helyet 

ezeknek a kialakítására. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Több variáció született már ezzel kapcsolatban. Olyan 

elképzelések is vannak, hogy a jelenlegi hivatali mosdót hosszabbítják meg a jelenlegi 

kerékpártároló elbontásával. A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök 

részére.  

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztést megtárgyalták és javasolják a 

testület felé elfogadásra az Agzo-Sziti Kft. ajánlatát.   

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi startmunka 

mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének megvalósításához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő és vizesblokk kialakítása tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra az Agzo-Sziti 

Kft. (4031 Debrecen Krónikás u. 6. 3/29.) a Kapufa Transz Bt. (5500 Gyomaendrőd 

Tanya II. 467.) és a Fülöp Zsolt e.v. (5622 Köröstarcsa Dózsa Gy. u. 22.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az 

Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen Krónikás u. 6. 3/29.)– mint legalacsonyabb összegű 

ajánlattevő – 1.742.919,-Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírásával.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

464/2013.(XII.9.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi startmunka 

mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének megvalósításához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő és vizesblokk kialakítása tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra az Agzo-Sziti 

Kft. (4031 Debrecen Krónikás u. 6. 3/29.) a Kapufa Transz Bt. (5500 Gyomaendrőd 

Tanya II. 467.) és a Fülöp Zsolt e.v. (5622 Köröstarcsa Dózsa Gy. u. 22.) ajánlattevőknek 

az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az 

Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen Krónikás u. 6. 3/29.)– mint legalacsonyabb összegű 

ajánlattevő – 1.742.919,-Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogramok „téli és egyéb értékteremtő” programelemének 

megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében megvalósítandó melegedő 

és vizesblokk kialakítása elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2013. december 10. 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Második napirendi pontra tér rá, mely a bejelentéseket 

tartalmazza.  Első bejelentés a mezőgazdasági növények (őszi búza, napraforgó) értékesítése. 

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Dévaványa Város Önkormányzat 2013. 

évben mezőgazdasági tevékenységet végez saját szabad kapacitása terhére. Őszi búza 

tekintetében nettó 115,91 tonnából 111,11 tonna (4,8 tonna juhtartás 2014-re), napraforgónál 

97,465 tonna a főtermék, mely értékesíthető. A növények eladási áraira az alábbiaktól kértek 

árajánlatot: 
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1. Bartha-Agrár Kft. 

5520 Szeghalom, Fáy u. 5/B. 

 Ajánlata: Őszi búza 40.000,-Ft/t, napraforgó 82.000,- Ft/t 

 

2. Giricz Máté mezőgazdasági vállalkozó 

5500 Gyomaendrőd, Zöldfa u. 6. 

 Ajánlata: Őszi búza 40.000,-Ft/t, napraforgó 80.000,- Ft/t 

 

3. Szűcs Tibor mezőgazdasági vállalkozó 

5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

Ajánlata: Őszi búza 42.000,-Ft/t, napraforgó 86.000,- Ft/t 

 (tárolási díjat nem számol fel) 

 

4. Fehér Mihály mezőgazdasági vállalkozó 

5510 Dévaványa, Dobó u. 7. 

Ajánlata: Őszi búza 42.000,-Ft/t, napraforgó 80.000,- Ft/t 

 

Ajánlatkérés történt még az Agrodéva Kft. részéről, mely elállt az ajánlattól. 

A legjobb ajánlatot figyelembe véve ősz búza esetében 4.666.620,- Ft, napraforgó esetében 

pedig 8.381.990,-Ft, ez összesen 13.048.610,-Ft-ot jelent. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a tájékoztatást. A polgármester megadja a szót 

Dékány József bizottsági elnök részére.  

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztést megtárgyalták és javasolják a 

testület felé elfogadásra Szűcs Tibor mezőgazdasági vállalkozó árajánlatát. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint Szűcs Tibor (5510 Dávaványa, 

Mikszáth u. 48/1.) mezőgazdasági vállalkozó árajánlatát fogadják el kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

465/2013.(XII.9.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megtermelt 

mezőgazdasági növényeket (őszi búza, napraforgó) – 111,11 tonna őszi búzát 42.000,-

Ft/to+Áfa, napraforgó 97,465 tonna 86.000,- Ft/to+Áfa -, áron Szűcs Tibor mezőgazdasági 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) – mint a legkedvezőbb ajánlattevő -, részére 

értékesíteni. 

 

Megbízza a Képviselő-testület a polgármester az értékesítés lebonyolításával. 

 



 6 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Földi Imre szervező 

Határidő:  2013. december 20. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 15
00

 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert      Balogh Csilla 

polgármester              jegyző  

 

 

 

 

 

 


