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I-1/4-28/2013. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert polgármester 

Novák Imre  alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

    

Távol maradt: Kiss Károly  képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva  

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

Valánszki Róbert  polgármester – Üdvözli az ülésen megjelenteket. 

 

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

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A települési szilárdhulladék hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi 

megszervezésével kapcsolatos rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

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: 

483/2013.(XII.19.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 19-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A települési szilárdhulladék hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi 

megszervezésével kapcsolatos rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

2. Bejelentések. 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester - Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 

települési szilárdhulladék hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi megszervezésével 

kapcsolatos rendelet és a közszolgáltatási szerződés elfogadása. 

December 18-án Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetővel és Gyuricza Máté 

műszaki ügyintézővel Gyomaendrődön volt megbeszélésen a Gyomaközszolg Kft. 

ügyvezetőjénél, Fekete Józsefnél. A lényeg az, hogy a december 12-i testületi ülésen született 

egyik határozatot, ami a bruttó 7.535.304,- Ft megfizetéséről szól, azt egy kicsit revideálni 

kellene, mivel arról határozat született. A megbeszélésen az hangzott el, hogy a Regionális 

Hulladéklerakó lényegében ezt az összeget a Gyomaközszolg Kft.-n nem keresi jelen 

pillanatban. Azt beszélték meg Fekete József ügyvezetővel, hogy ennek az összegnek a 

megfizetése most nem történik meg, hanem a 2014. évi költségvetésbe be lesz tervezve. A 10 

éves futamidő lehetősége benne maradt a közszolgáltatási szerződésbe, viszont csak akkor ha 

az teljes közmegelégedésre szolgál.  

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – Annyit változott a dolog, hogy Kiss Károly képviselő 

részéről merült fel az a javaslat, hogy a településen legyen elhelyezve üveggyűjtő konténer. A 

település egyik központi helyén egy vagy két konténert fel lehet állítani, esetlegesen a hivatal 

udvarába is megtörténhet az elhelyezés.  

Másik lényeges dolog a szelektívhulladék gyűjtőzsák. Fekete József ügyvezető elmondta, 

hogy a 60,-Ft/db nagyságrendű zsák árat nem tudja megfinanszírozni. Felmerült annak is a 

lehetősége, hogy a kompenzációba beépítésre kerül ez. Viszont azt a lehetőséget választotta 

inkább az önkormányzat, hogy valahogyan megpróbálja ezeket a zsákokat előállítani.  

Lomtalanításra vonatkozóan a törvény évente egy alkalmat ír elő kötelezően. Nagyságrendileg 

ez 1,8 millió Ft körül van. A testületnek arról kell döntenie, hogy a költségvetésben 

nagyságrendileg ekkora összeget elkülönít erre a célra. 

 

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

képviselő – Célszerű lenne a környéken üzemelő hulladékgyűjtőket felkeresni és zsákokért 

cserébe felajánlani az összegyűjtött hulladékot. 

 

Novák Imre alpolgármester – Több településnek a Bio-Sales Kft.-vel volt szerződése. Az 

elképzelés jó, viszont gyakorlatban ez nem kivitelezhető. Törvények és szerződések kötnek 

minden önkormányzatot. A törvény úgy határozza meg, hogy egy közszolgáltató lehet egy 

településen. Tehát aki a kommunális közszolgáltatói feladatot végzi, akkor az végezheti a 

szelektív hulladékgyűjtést is.  
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Földi Imre képviselő – Az utóbbi 2-3 hónapban nem igazán volt megfelelő a szelektív 

hulladékgyűjtésnek a megszervezése. Úgy gondolja, hogy ezt szükséges újra beindítani. Az 

első lépéseket azzal tehetné meg az önkormányzat, ha a hulladékgyűjtő zsákokat minden 

dévaványai ingatlanhoz eljuttatná egy címkével ellátva és miután a szolgáltató elszállítaná a 

szelektív hulladékot, oda tenne be újabb zsákokat, amely ingatlantól elszállította a hulladékot.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Akkor az összeg is növekedni fog, mivel 3000 darab zsák 

jelenleg lefedi a települést. Viszont ez a mennyiség az elmúlt év adatai alapján lett 

kiszámolva.  

 

Földi Imre képviselő – Akkor azt a megoldást kellene alkalmazni, ami régen is volt, hogy 

mindenki az önkormányzatnál veheti át a gyűjtőzsákokat.  

 

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

képviselő – A pénzügyi bizottság ülésén a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője Fekete József azt 

mondta, hogy felvállalja a Gyomaközszolg Kft. ezt a szolgáltatást, ha a szerződés megkötésre 

kerül a régi feltételekkel.  

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Mivel ez gyűjtőedénynek számít, nem 

a szolgáltatás része. Ezért kérte, hogy ezt fizesse meg a lakos vagy az önkormányzat.  

 

Novák Imre alpolgármester – Meg kell keresni a kedvezőbb feltételeket.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Már a DAREH is jelezte, hogy minél több hulladék lesz 

beszállítva, annál többet kell fizetni, viszont ha szelektíven le van válogatva, az csökkenti a 

költségeket. Azzal szeretnék még ezeket a feltételeket javítani, hogy kedvezményeket adnak 

ha minél több szelektív hulladék lesz beszállítva. 

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – A zöldhulladék gyűjtésről még nem volt szó. A 

zöldhulladék gyűjtést a rendeletben csak úgy lehet megtalálni, hogy a lakóingatlan 

tulajdonosa a zöldhulladékot kiviheti a hulladékudvarra. Tekintettel arra, hogy jogszabály 

szerint az önkormányzat hulladékkezelőnek nem minősülhet, erre engedélyt nem kaphat, ezt 

úgy lehet a továbbiakban folytatni ahogy eddig is tették.   

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A december 18-i megbeszélésen 

szembesültek azzal, hogy a 7,5 millió Ft-ot a 2014.évi költségvetésbe kell betervezni. Viszont 

ez az összeg változhat. Az újságban megjelent, hogy más önkormányzat tagi kölcsönt adott a 

Békés-Manifest Kft. részére és állami támogatás esetén ezzel fognak pályázni, amit a 

későbbiekben a tagi önkormányzatok visszakapnak. 

 

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

képviselő – Véleménye, hogy Dévaványa is tagi kölcsönként adja oda ezt az összeget. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Ilyet nem lehet, mivel Dévaványa tulajdonos 

Gyomaközszolg. Kft.-ben. Az éves hulladékgazdálkodási szerződésben az van, hogy 

támogatást, kompenzációt nyújthat a közszolgáltatónak.  

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A szerződéstervezet tartalmazza azt a 

szót, hogy támogatást, kompenzálást nyújthat. De ez nem kötelez semmire.  
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Kanó József képviselő – Véleménye, hogy a szelektív hulladékgyűjtés költségeit ne terheljék 

rá a lakosságra.  

 

Valánszki Róbert polgármester – A zsákok számát kellene eldönteni.  

 

Földi Imre képviselő – A zsákokat a hivatalban lehetne felvenni.  

 

Valánszki Róbert polgármester – A 3000 darab zsák megfelelő lesz. Megkérdezi van-e még 

valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét 

a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért 

azzal, hogy a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Keretszerződés megkötésére Valánszki 

Róbert polgármestert hatalmazzák fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

484/2013.(XII.19.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Keretszerződés megkötésére Valánszki Róbert 

polgármester hatalmazza fel. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Rátér a második napirendi pontra, mely a bejelentéseket 

tartalmazza. Első bejelentés a belső ellenőrzési feladatok elvégzésre felkért ajánlattevőkről 

való döntéshozatal. 

A közbeszerzési szabályzat alapján az ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan az 

alábbi cégeket/magánszemélyeket ajánlják felkérni ajánlattételre:  

 KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba Hal u. 3. 

 CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatika Kft. 

5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22. 
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 Kolimár Könyvvizsgáló Kft. 

5600 Békéscsaba Zsíros u. 5 

 Gyurkóné Bondár Anna  

5672 Murony Kőrösi Csoma S. u. 22 

 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35 1.e. 11 a. 

 Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba Corvin utca 17 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő cégeket kérje fel a testület 

ajánlattételre kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 485/2013.(XII.19.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

405/2013.(X.31.) Kt. határozat alapján elfogadott 2014. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési terv elvégzésére az alábbi cégeket/magánszemélyeket kéri fel. 

 KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba Hal u. 3. 

 CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatika Kft. 

5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22. 

 Kolimár Könyvvizsgáló Kft. 

5600 Békéscsaba Zsíros u. 5  

 Gyurkóné Bondár Anna  

Murony Kőrösi Csoma S. u. 22 

 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35 1. e. 11 a. 

 Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba Corvin utca 17. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 

szerint járjon el.  

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző  

  Feke László műszaki irodavezető 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

Határidő:  azonnal 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés Dévaványa Város Önkormányzata a 

téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez szükséges kisértékű tárgyi eszközök 

beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálásával kapcsolatos. 

Dévaványa Város Önkormányzata a téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez 

szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére helyi beszerzési eljárást indított. Az érintett 

3 ajánlattevőknek az árajánlatkérések megküldésre kerültek. Az árajánlatkérésben megadott 

határidőig, azaz 2013. december 19.-ig 11
00

 óráig  

Csaba Jánosné egyéni vállalkozó 5510 Dévaványa Széchenyi u. 28. küldte meg árajánlatát, 

mely bruttó 2.702.649,- Ft 

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 
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Feke László műszaki irodavezető – Azért ennyi az ajánlattételi összeg, mert van még 

számítógép beszerzés és védőoltás, melyekre az egyéni vállalkozó nem tudott árajánlatot adni. 

Ez jelenleg 70 főt érint, december 1-től 2014. április 30-ig. Téli átmeneti közfoglalkoztatás 

címen indult.  

 

Földi Imre képviselő – Egy korábbi testületi ülésen hótoló beszerzéséről döntöttek, amely 

megérkezett.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 486/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli átmeneti 

közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez szükséges kisértékű tárgyi eszközök 

beszerzése című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

átmeneti közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez szükséges kisértékű tárgyi 

eszközök beszerzése elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a Csaba Jánosné 

egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa Széchenyi u. 28.) ajánlattevőnek az ajánlattételi 

határidőig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

 

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

átmeneti közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez szükséges kisértékű tárgyi 

eszközök beszerzése elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa Széchenyi u. 28.) – mint 

legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 2.702.649,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek. 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a téli átmeneti 

közfoglalkoztatási feladatok elvégzéséhez szükséges kisértékű tárgyi eszközök 

beszerzése elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? Megadja a 

szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – A szociális temetés bevezetését 1 évvel kitolták, tehát 

2015. január 1-ig. Mivel a testület megalkotta az előző testületi ülésen a rendeletet ami 2014. 
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január 1-én hatályba lép, így ezt a rendeletet a januári Képviselő-testületi ülésen hatályon 

kívül kell majd helyezni.  

Földi Imre képviselő – A Strandfürdő büfé üzemeltetésével kapcsolatban megnézték, hogy 

Ridegh Zoltán vállalkozónak tartozása van. A szerződésének az érvényessége 2010. 

áprilisában lett kötve határozatlan időtartamra, de minimum 5 évre. Ennek felmondására 

gyakorlatilag van lehetőség. A büfé üzemeltetésére van új érdeklődő, egy dévaványai 

vállalkozó részéről. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Most küldték ki a levelet a vállalkozó 

részére, hogy amennyiben nem rendezi a tartozását 2013. december 31-ig, ügyvéd útján lesz 

megszüntetve a szerződése. Körülbelül 500 e Ft tartozásról van szó. 

 

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

képviselő – A büfé üzemeltetését újból ki kell írni, abban az esetben is, ha a vállalkozó 

rendezi a tartozását. Véleménye, hogy nem megfelelően látja el a büfé üzemeltetésével 

kapcsolatos teendőket. 

 

Novák Imre alpolgármester – Egy bejelentést szeretne tenni. Múltkori testületi ülésen döntés 

született, hogy a testület a Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatti ingatlant bérbeadás útján 

történő hasznosítását meghirdeti. A vállalkozása mindenképpen pályázni fog az épületre. 

Eddig szociális foglalkoztatás zajlott az épületben, ami kézi munkával járó tevékenységet 

jelentett. A saját vállalkozása viszont gépi munkával jár. Megkereste a polgármestert, mivel 

az épület az önkormányzat tulajdona és mi a véleménye a 3 fázis bekötéséről. Függetlenül, 

hogy ki fog az épületre pályázni, újra vezetékeltette 2,5 rézvezetékkel anno az épületet 1 

fázissal. Az ipari tevékenység üzemeltetésére alkalmas gépek többsége viszont 3 fázissal 

működik. Ezzel kapcsolatban kellene állást foglalni a testületnek. 

 

Kanó József képviselő – Javaslata, hogy a testület ezt a dolgot hagyja jóvá, úgy hogy ez a 

bérleti díjba be lesz tudva. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Határozatot ezzel kapcsolatban később tud hozni a testület, 

mivel a pályázati kiírást meg kell várni.  

El szeretné még mondani, hogy az Alföldvíz Zrt. jelezte, hogy a korábban visszaadott vízmű 

telepet további fél évre szeretné bérbe venni az önkormányzattól. Abban az esetben, ha ez a 

bérbeadás megtörténik, a Szociális Szövetkezet részére a Tőkerészi iskolaépületet 

biztosítanák helyszínül. Megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? Megállapítja, hogy 

további bejelentés nem érkezett a jelenlévők részéről. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
00

 órakor bezárja. 

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert             Balogh Csilla 

polgármester                     jegyző  


