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I-1/9-1/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 23-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Feke László műszaki irodavezető, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási, 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Tóth Mihályné főkönyvelő, Erdei Sándor pénzügyi 

ügyintéző.  

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre  alpolgármester, Nyuzó Marietta képviselő, Földi Imre képviselő, 

Séllei Zsigmond képviselő a mai ülésen nem jelentek meg más egyéb jellegű elfoglaltságuk 

miatt. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázati 

felhívásra projekt benyújtása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

kompenzációjára vonatkozóan.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

  

2. Bejelentések  
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A polgármester elmondja, hogy Feke László műszaki irodavezető jelezte, hogy az ülésen nem 

tud végig jelen lenni, ezért javasolja, hogy a műszaki iroda által készített előterjesztéseket 

tárgyalják elsőként.  

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

1/2014.(I.23.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 23-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bejelentések  

 

2. A „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázati 

felhívásra projekt benyújtása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

kompenzációjára vonatkozóan.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 

bejelentéseket tartalmazza. 

Elmondja, hogy az első bejelentést Feke László műszaki irodavezető terjesztette a testület elé.  

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az 

előterjesztésében leírtakat.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2013. október 11-

én megtartott ülésén a 392/2013.(X.11.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy elfogadja 

a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt önerejének 

igazolását.  

A Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11 

Ivóvízminőség-javítás projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége 

a Támogatási szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft, míg a támogatás mértéke a 

projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. A 

projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, 

mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város) a 

Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak 

Konzorciumához tartozó hatvanhat önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be 2013. 

szeptember 26-án a saját forrás BM EU Önerő Alapból történő 100 %-os támogatására. 

Ugyancsak a hivatkozott döntés 1. pontja alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-

1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt önkormányzati önrészeként a 2014. évi 

költségvetésében 28.781.582,- Ft, a 2015. évi költségvetésében 51.816.903,- Ft, összesen 

80.598.485,- Ft összeget elkülönít. 
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Időközben a Kormány az 1746/2013.(X. 17.) (Támogatási szerződés 1. sz. módosítása) és az 

1937/3013.(XII. 13.) (Támogatási szerződés 2. sz. módosítása) Korm. határozatában a KEOP-

1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” 

című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról döntött, továbbá 

hozzájárult, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok 

Irányító Hatósága a projekt Támogatási szerződésének módosításához szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

A hivatkozott Kormány határozatokra és a Támogatási szerződés 2. sz. módosítására 

figyelemmel az előterjesztés mellékletét képezi az M/126/2013. iktatószámú kimutatás, amely 

az érintett hatvanhat önkormányzatra vonatkozóan tételesen mutatja be az önkormányzatokra 

jutó önerők összegét, az átlagos vízigény (m
3
/év) alapján megosztva. Ebből megállapítható, 

hogy Dévaványa városra összesen 95.427.820,- Ft önerő jut, 2014. évben 33.458.305,- Ft, 

2015. évre pedig 61.969.515,- Ft. 

A vállalt önrész összegének a változása miatt szükséges a Képviselő-testület 392/2013.(X.11.) 

Kt. számú határozatának módosítása. 

Az önrész változását azzal indokolták, hogy a tervezettől magasabb összeg volt a 

közbeszerzési eljárás nyertesének az ajánlata.   

Az irodavezető elmondja, hogy biztosítani szükséges az önerőt, de az EU önerőalapból ezen 

összegre lehet pályázni.  

Röviden szól arról, hogy a pályázati forrásból milyen beruházás fog megvalósulni. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

Bízik abban, hogy az önerőre sikeresen tudnak pályázni.  

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – röviden szól a költségvetésbe 

betervezett önerőről.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a 95.427.820,- Ft önerő biztosításával - a javaslatban szereplő bontás szerint - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

2/2014.(I.23.) Kt.hat. 

Dévaványa Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 392/2013.(X.11.) Kt. számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul 

hagyásával:  

Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 

önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
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Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

A projektnek az 1746/2013.(X.17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 

1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] 

megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 

szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a 

projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729 %-a, de legfeljebb 

33.662.749.515,- Ft.  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% -ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a 

BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 

számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 

rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 

(forint) 
2015. év 

(forint) 

Dévaványa 

Város Önkormányzata 
95 427 820 33 458 305 61 969 515 

Határidő:    azonnal 

Végrehajtásért felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, 

hogy ismertesse a jelenlévőkkel következő bejelentést.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat 5 millió forintot nyert a 

belügyminisztériumtól téli közfoglalkoztatási melegedő megvalósításához.  

Tételes költségvetést készítettek. A beruházáshoz szükséges anyagok beszerzésére kértek 

ajánlatokat. A beruházáshoz társul még villanyszerelési munka, valamint épületgépészeti 

munka.  

Az irodavezető elmondja, hogy a szükséges építőanyagok megvásárlására beszerzési eljárást 

indítottak. Az érintett 3 ajánlattevőknek az árajánlatkérések megküldésre kerültek.  

Az árajánlatkérésben megadott határidőig, azaz 2014. január 23. 11
00

 óráig három cég 

megküldte ajánlatát az alábbi tartalommal: 

1. AGZO-SZITI Kft. 4031 Debrecen, Krónikás u. 6. III./29. 

 Ajánlati bruttó ár:     4.632.458,- Ft 

2. Fülöp Zsolt egyéni vállalkozó: 5622 Köröstarcsa, Dózsa Gy. u. 22. 

Ajánlati bruttó ár:     4.874.095,- Ft 

3. KAPUFA-TRANSZ Kft. 5500 Gyomaendrőd, Baross u. 17. 

Ajánlati bruttó ár: 4.923.859,- Ft 

Az irodavezető röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben elírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ez a döntés azért sürgős, mivel a 

pályázatban vállalt beruházást február 28-ig be kellene fejezni.  

Röviden szól arról, hogy a pályázati forrásból milyen beruházás lesz megvalósítva (volt 

GAMESZ épület mellett lévő rész, valamint a Tőkerészi iskola külső rendbetétele).  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – kérdése, hogy kinek a tulajdona az az épület, amelyben a középiskolának volt 

tanműhelye? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy az említett épület az 

önkormányzat tulajdonában van. Telefonon már történt egyeztetés az ügyben, hogy 

visszakerüljön önkormányzati hasznosításba, mivel az iskola nem használja.  

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

képviselő – röviden szól arról, hogy milyen lehetőséget lát az épület hasznosítására.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 

említett épületben komoly famegmunkálásra használható gépek vannak, amely az iskola 

tulajdona. A gépeket a karbantartó részleg dolgozói tudnák hasznosítani. Javasolja, kérdezzék 

meg, hogy mekkora összegért értékesítenék azokat.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a karbantartó részlegnek van felszerelt 

műhelye, az iskola volt tanműhelyét nagynak ítéli meg az önkormányzat karbantartói részlege 

számára. Szól arról, hogy ott kb. 150 m
2
-es munkatér van, mellette vizesblokk.  

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

képviselő – jó lenne, ha az ott lévő gépek, szerszámok itt maradnának. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, érdeklődni fog az után, hogy az iskolának van-e 

szándéka a gépeket, szerszámokat értékesíteni. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

Vass-telepi iskola felújítása során a tetőszerkezetéből leszedett anyagok be lettek tárolva, 

amelyeket most fel lehetne használni a tetőzet felújításához.  

Elmondja, hogy leltárt készítettek a beszállított anyagokról. Kérdése, hogy azok hol vannak?  

Feke László műszaki irodavezető – ígéretet tesz arra, hogy holnapi nap folyamán utána fog 

nézni a felvetésnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő:  

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

közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges beszerzés című tárgyban indított 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló 

beszerzési eljárásra az AGZO-SZITI (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. III./29.), Fülöp Zsolt 

egyéni vállalkozó (5622 Köröstarcsa, Dózsa Gy. u. 22.) és a KAPUFA-TRANSZ Kft. 

(5500 Gyomaendrőd, Baross u. 17.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidőig benyújtott 

ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló 

beszerzési eljárás eredményeként az AGZO-SZITI (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 

III./29.)  
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– mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 4.632.458,- bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek. 

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

melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Szállítási szerződés aláírásával.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

3/2014.(I.23.) Kt.hat. 
 

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

melegedő építőanyagához szükséges beszerzés című tárgyban indított beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló 

beszerzési eljárásra az AGZO-SZITI (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. III./29.), Fülöp 

Zsolt egyéni vállalkozó (5622 Köröstarcsa, Dózsa Gy. u. 22.) és a KAPUFA-TRANSZ 

Kft. (5500 Gyomaendrőd, Baross u. 17.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidőig 

benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló 

beszerzési eljárás eredményeként az AGZO-SZITI (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 

III./29.) – mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 4.632.458,- bruttó áras ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek. 

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

melegedő építőanyagához szükséges beszerzés elvégzésére irányuló beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – említést tesz arról, hogy a mai nap folyamán szállítottak el 

a feleslegessé vált ócskavasból, amiért 460.000,- Ft-ot kaptak, még fog értékesítés történni.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy az említett gépekért akkora összeget kellene 

fizetnie az önkormányzatnak, amekkora összeget fizetett az iskola a mezőgazdasági gépekért. 

(Ingyenesen kerültek át.) 

Valánszki Róbert polgármester – már elmondta, hogy ez ügyben meg fogja keresni az 

iskolát.  

Elmondja, hogy a következő bejelentés a játszótér megvalósításával kapcsolatos. A mai nap 

folyamán egyeztettek a Bankó Kft. képviselőivel a megvalósítással kapcsolatban. 

Elmondja, hogy a megvalósításra a LEADER-es pályázaton 5 millió forintot nyertek. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a megvalósítandó játszóteret bemutató látványterv és a 

többletköltségeket tartalmazó költségvetés.  
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A polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a megküldött látványterven milyen 

változásokat javasolnak a célszerűség érdekében.  

Elmondja, hogy a látványterv szerinti megvalósításhoz nem lesz elegendő az elnyert 5 millió 

forint összegű támogatás, ehhez még biztosítani kellene a képviselő-testületnek 10.146.919,- 

Ft-ot. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy ismertesse a 

következő bejelentést.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a 

következő három céget javasolják felkérni ajánlattételre: 

1. Bankó Kft. 3530 Miskolc, Kont u. 9. 

2. Müárt Projekt Kft. 2013 Pomáz, Radnóti u. 5. 

3. Global Sport Kft. 4030 Debrecen Tömös u. 17. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az elnyert 5 millió 

forint támogatás nettó összeg, amire még rá kell számolni az áfát. A megvalósítás költsége, 

így 16.497.000,- Ft. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósításához 

szükséges 11.496.919,- Ft összeget a 2014. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 

biztosítsák, valamint a határozati javaslatban szereplővállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye, hogy a 

balesetek elkerülése érdekében a játszótéren minél kevesebb legyen a beton, alkalmazzanak a 

megvalósítás során gumitéglákat.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a többletberuházás megvalósításához 

szükséges tervezett 11.496.919,- Ft összeget a 2014. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka 

terhére biztosítsák, valamint azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő vállalkozásoktól 

kérjenek ajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

4/2014.(I.23.) Kt.hat. 

 

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

Minisztérium 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcím keretében 

támogatásban részesített – játszótér kialakítására vonatkozó – 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. 
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A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a beruházás megvalósítására vonatkozóan az 

alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

 

1. Bankó Kft.   3530 Miskolc, Kont u. 9. sz. 

2. Müárt Projekt Kft.  2013 Pomáz, Radnóti u. 5. sz. 

3. Global Sport Kft.  4030 Debrecen Tömös u. 17. sz. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolításával.   

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2014. január 30.   

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Gyomaendrőd-

Nagyvárad vasútvonal tervezésével kapcsolatos. Ez ügyben a keddi napon volt egyeztetés 

Vésztőn, amelyen nem tudott részt venni, így Lengyel László műszaki ügyintéző képviselte a 

települést.  

A polgármester elmondja, hogy 2010-ben a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen 

pályázott a Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terveinek elkészíttetésére a Magyarország-

Románia határon átnyúló együttműködési program keretében.  

Időközben a projekt megvalósítását átvette Vésztő Város Önkormányzata, amely sikeres 

közbeszerzési eljárást bonyolított le a RODEN Mérnöki Iroda Kft. Budapest, megyei tervezők 

bevonásával.   

A projekt megvalósítandó tervek és tanulmányok elkészítését foglalja magában a teljes 

szakaszon, de engedélyezési terv szinten csak a Vésztő-Államhatár közötti szakaszra készül 

el, csatlakozva a romániai engedélyezési szakaszhoz. Ezzel az elkészített engedélyezési 

tervvel lehet majd a későbbiekben pályázni az esetleges kivitelezésre. 

A tervezési projekt költségvetése ~180 millió Ft, melynek a települési önrészeit (5 %) az 

előterjesztéshez mellékelt táblázat szerinti bontás tartalmazza. Dévaványa vonatkozásában az 

önrész 1.956.399,- Ft. 

A távlati vasúti fejlesztéssel kapcsolatos előzetes tervezési egyeztetésen elhangzottakról szól 

röviden, amely Dévaványát érinti.  

- vasúti vonal jelenlegi 60 km/h sebességének 100 km/h való tervezése, természetesen 

egyes eseti szakaszok továbbra is 60 km/h sebességűek maradnak, 

- delta vágány és ív  létesítése, amelynek lényege, hogy a Gyomai út-vasút 

kereszteződésnél magasperon és megállóhely létesülne, így a vonatszerelvények nem 

mennének be az állomásra, hanem egyenesen folytatnák útjukat, így 7-8 perc menetidő 

csökkenés jelentkezne, igaz ez a többi település utazó közönsége vonatkozásában 

érvényesülne. A delta vágány létesítése esetén alapvetően megszűnne a Mezőtúri úti 

vasúti átjáró rendszeres hosszabb idejű zárva tartása. A delta vágány legfőbb érve, 

hogy jelenleg a nagyobb tehervonat szerelvények fogadására az állomás nem 

alkalmas, így a teherszállítás távlati fejlesztését ez gátolja, nem tudják a mozdonyt 

megfordítani. Természetesen hosszú távon az új megállóhely mellett ki kellene 

alakítani a megközelítési, parkolási feltételeket. A település Árpád úti tengelyét alapul 

véve az új megállóhely központtól való távolsága érdemben nem módosul, míg a 

gimnáziumtól való elérhetősége rövidülne. Hosszú távon ezt a lehetséges műszaki 

megoldást elfogadás esetén a települési Rendezési Tervvel is összhangba kell hozni. 
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- A településnek az esetlegesen felmerülő további igényeket, észrevételeket, 

fejlesztéssel kapcsolatos lehetőségeket, támogató határozatot, valamint az egyéb kért 

adatokat legkésőbb január 31-ig kell a tervező cégnek szolgáltatni. 

A polgármester elmondja, hogy a megvalósítás időpontja még nem ismert. Véleménye, hogy a 

közel 2 millió forint nem kevés összeg egy tanulmányterv megvalósításához. A későbbiek 

során a megvalósításhoz szükséges lesz forrást biztosítani. Néhány éve volt szó arról, hogy 

megszüntetik a Gyomaendrőd-Vésztő közötti vasútvonalat. Annak érdekében, hogy a 

vasútvonal ne szűnjön meg, javasolja az önerő biztosítását. 

A képviselők véleményét kéri e témában.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy a többi 

település hogyan áll a kérdéshez? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, Körösladányban az volt a vélemény, hogy akkor 

biztosítják a rájuk eső önerő részt, ha az előterjesztés mellékletében szereplő települések 

mindegyike biztosítja. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye, hogy 

Dévaványa is döntsön hasonlóan, mint Körösladány. 

Röviden szól a Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza között lévő szakasz felújításáról. 

Az elképzelést jónak tartja.  

Kérdéses, hogy mikor fog ez megvalósulni.  

Valánszki Róbert polgármester – meglátása, hogy a megvalósításra még néhány ciklus el fog 

telni. Az előterjesztéshez csatolt mellékletben látható, hogy Ecsegfalva településnek 320.000,- 

Ft önerőt kellene biztosítani, holott vasútvonal sem vezet a településre. Több olyan település 

szerepel a listában, ahol nincs vasútvonal. 

Megjegyzi, hogy 160 km/óra sebességgel lehet Gyomaendrődtől Békéscsabán keresztül 

megközelíteni Vésztőt, majd onnan Nagyváradot. A vasúti vonal jelenlegi 60 km/óra 

sebességének 100 km/óra sebességre növelése szerepel a tervben. Meglátása, hogy ebben a 

térségben nem lenne nagy a gazdasági élénkítő hatása.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a Déványára eső – 1.956.399,- Ft – önerő 

biztosítását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Elmondja, hogy a mai ülésen szükséges meghozni a döntést. Az előterjesztésben is olvasható, 

hogy „Településünknek az esetlegesen felmerülő további igényeket, észrevételeket, 

fejlesztéssel kapcsolatos lehetőségeket, támogató határozatot, valamint az egyéb kért adatokat 

legkésőbb január 31-ig kell a tervező cégnek szolgáltatni.” 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még ezzel a témával kapcsolatban valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terveinek elkészítéséhez  

– amely a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében 

valósul meg – 1.956.399,- Ft önerőt biztosítsanak az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

5/2014.(I.23.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terveinek elkészítéséhez – amely a 

„Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében 

valósul meg – 1.956.399,- Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről 

gondoskodjon – a gesztor önkormányzat – Vésztő Város Önkormányzata részére. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2013. január 31. 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 

pályázat benyújtásával kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

biztosító települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása számára 

nyilvános pályázati felhívást tett közzé. 

A pályázatból támogatást a Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító 

települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása által biztosított 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok támogathatók, amelyek a hulladéklerakási 

járulék megfizetéséről és felhasználásának céljáról szóló 318/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célokhoz illeszkednek, annak 

megvalósítását segítik elő.  

Az elmondottaknak megfelelően az alábbi megfogalmazott célterületek megvalósítására lehet 

pályázatot beadni:  

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja,  

2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéshez szükséges eszközvásárlás,  

3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató magántulajdonban lévő tulajdonosi részének 

felvásárlása és 

4. a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges 

beruházás, technológiai fejlesztés támogatása.  

Egy pályázaton belül egy célterület jelölhető meg.  

A támogatás intenzitása 100 %, az igényelhető támogatás összege nem lehet kisebb 

1.000.000,- Ft-nál. 

A Képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott testületi ülésén a 474/2013.(XII.12.) 

Kt. határozatával döntött arról, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek, mivel vesztesége 

keletkezik a dévaványai közszolgáltatás ellátásából úgy azt az önkormányzat kompenzálja.   

Az elmondottak alapján lehetőség nyílik pályázatot benyújtani az önkormányzatnak az 1. 

célterületre vonatkozóan.  

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy decemberi ülésén 

döntött a testület arról, hogy kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a 

Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek kompenzálják a 2013. év települési hulladékkezelési 
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közszolgáltatás ellátásából származó bruttó 7.535.304,- Ft veszteséget 2013. december 31-ig. 

Több alkalommal kérték a Kft., hogy a számlát készítsék el, ami nem történt meg, így 

intézkedés ez ügyben nincs. Elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe ezen 

összeget betervezték. 

Az előterjesztéshez kapcsolódó anyagban a 2013. évre vonatkozó összeg 7.393.308,43 Ft, a 

2014. évhez kapcsolódó pedig 20.042.855,89 Ft.    

Az irodavezető véleménye, hogy a pályázati kiírás a 2012. december 31. – 2013. december 

31. között lévő időszakra vonatkozik.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ez ügyben egyeztetni kívánt a 

Vidékfejlesztési Minisztériummal, de a megadott telefonszámon nem volt rá lehetőség, e-

mailen várják a kérdéseket, amire nem minden esetben kapnak választ.  

A Gyomaközszolg Kft-vel folyamatosan egyeztetnek. Elmondja, hogy hiánypótlásra van 

lehetőség.  

Meglátása, hogy a pályázatban megjelölt összeget teljes egészében nem kapják meg, mivel 

nagy az igény. Bízik abban, hogy minél nagyobb összeget fognak megkapni.  

A pályázatot mindenképpen be kell nyújtani. Nem látják tisztán még azt, hogy csak a 7,5 

millió forintra pályázzanak, vagy pedig a 7,5 millió forintra és a 20 millió forintra is.    

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – véleménye, hogy azzal az összeggel 

kellene pályázni, amelyről a testület a decemberi ülésén döntött. Elhangzott, hogy a pályázati 

keretösszeg is lecsökkent, ezért a kisebb összegre történő pályázással nagyobb esélyt lát. Ezen 

összeget tudják 2003. évre bizonyítani. Nem tudhatják előre, hogy 2014. évben mekkora lesz 

a veszteség.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat a Gyomaközszolg Kft-

vel van szerződésben, nem pedig a regionális hulladéklerakóval. Több alkalommal tárgyalták 

már ezt a témát.   

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a mai 

napon járt a regionális hulladéklerakónál, ellenőrizte a beszállított hulladék mennyiségét.  

A lerakónál elmondták, hogy több település vásárolt kukásautót, a Gyomaközszolg Kft-vel 

így nincsenek szerződésben, ezáltal a díj is alacsonyabb.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ezt a szolgáltatást az önkormányzat nem 

végezhetné. Vásárolhatnak kukásautót, de azt bérbeadással tudnák hasznosítani. A 

lehetőségeket e tekintetben meg kell nézni.   

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak 

nyilvántartásba vett szervezet végezhet. Erről a májusi testületi ülésen már tárgyaltak.   

Valánszki Róbert polgármester – el kellene azon gondolkodni, hogyan tudnának a 

hulladéklerakóba tulajdonosok lenni. Jó lenne 1 % tulajdonjogot vásárolni, ez esetben már 3,- 

Ft-al kevesebbért vennének át 1 kg hulladékot. A tulajdonos települések hozzájárulása 

szükséges ahhoz, hogy 1 % tulajdonjogot vásárolhassanak.   

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

képviselő – korábban is felvetette már a kukásautó vásárlásának lehetőségét. Meglátása, hogy 

a Szociális Szövetkezetbe be lehetne vinni. 

 Valánszki Róbert polgármester – a környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni, ami 

nem egyszerű. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

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 részletesen megtárgyalták az előterjesztést.  

A bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását 8.371.746,- Ft-ra. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy 8.371.746,- Ft-ra nyújtsanak be pályázatot kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

6/2014.(I.23.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a Vidékfejlesztési Minisztérium 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.  

A támogatás intenzitása 100 %.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. január 27.  

 

 

A 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
50

 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert             Balogh Csilla 

polgármester                     jegyző  

 


