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I-1/9-3/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 6-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Feke László műszaki irodavezető, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, Nyuzó Marietta és Séllei Zsigmond képviselők, 

valamint Szarka Andrea igazgatási irodavezető a mai ülésen nem jelentek meg más egyéb 

jellegű elfoglaltságuk miatt. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több, 

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. „Játszótér kialakítása Dévaványán” című projekt megvalósítására irányuló helyi 

beszerzési eljárásra beérkezett árajánlatok elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

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.  
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A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

37/2014.(II.6.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 6-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. „Játszótér kialakítása Dévaványán” című projekt megvalósítására irányuló helyi 

beszerzési eljárásra beérkezett árajánlatok elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Bejelentések  

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

„Játszótér kialakítása Dévaványán” című projekt megvalósítására irányuló helyi beszerzési 

eljárásra beérkezett árajánlatok elbírálása.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 4/2014.(I.23.) Kt. határozatával úgy 

döntött, hogy az alábbi három vállalkozást kéri fel ajánlattételre: 

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

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

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

Elmondja, hogy az ajánlati dokumentációk megküldésre kerültek 2014. január 29-én.  

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2014. február 5. (szerda) 10
00

 óra volt.  

A beérkezett ajánlatok szakmai értékelése, illetve a döntési javaslat az előterjesztés 

mellékletét képezik.  

A polgármester megkérdezi Feke László műszaki irodavezetőt, hogy az elhangzottakat 

kívánja-e kiegészíteni? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az elhangzottakhoz, valamint az 

előterjesztésben leírtakhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Valánszki Róbert polgármester – átadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

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

képviselő – köszönti a megjelenteket.  

A Bizottság javaslata, hogy az eljárás eredményeként a Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 

9.), 16.476.663,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdesse ki nyertesnek a Képviselő-testület. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a Bizottság elnökének a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.   

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 
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„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Árpád u. 31. szám alatti 

ingatlanon játszótér építési munkái” 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 „Dévaványa 

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” című tárgyban indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a  Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.), a 

Global Sport Kft. (4030 Debrecen, Tömös u. 17.) és a Műárt Projekt Kft. (2013 

Pomáz, Radnóti u. 5.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a 

dokumentációban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” kivitelezésére irányuló 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.),  

- mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő - 16.476.663,- Ft bruttó áras ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

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

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” kivitelezésére irányuló 

helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

kézfelnyújtással jelezze.   

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

38/2014.(II.6.) Kt. hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa Árpád u. 31. szám 

alatti ingatlanon játszótér építési munkái” 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 „Dévaványa 

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” című tárgyban indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a  Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.), a 

Global Sport Kft. (4030 Debrecen, Tömös u. 17.) és a Műárt Projekt Kft. (2013 

Pomáz, Radnóti u. 5.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a 

dokumentációban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” kivitelezésére irányuló 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.),  

- mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő - 16.476.663,- Ft bruttó áras ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

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

Árpád u. 31. szám alatti ingatlanon játszótér építési munkái” kivitelezésére irányuló 

helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

  

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. február 7.  
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester áttér a második napirend megtárgyalására, amely a 

bejelentéseket tartalmazza.  

Az első bejelentés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról szól.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla részére, hogy röviden foglalja össze a módosítás 

okát. 

Balogh Csilla jegyző – megköszöni a szót.  

Köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit.  

Ahogyan az előterjesztésben is le van írva, két település, Kamut és Murony csatlakozott a 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz. Annak érdekében, hogy a térítési díjak 

rendezettek legyenek, ahhoz a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletnek tartalmaznia a két településen nyújtott szolgáltatások térítési díját. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, 

akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

Az elmondottak értelmében elkészült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, azt 

megalkotásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

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 

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – áttér a második bejelentés megtárgyalására, amely az 1514-

es „Dózsa-féle parasztháború” 500. évfordulójának dévaványai megemlékezésének 

programjával kapcsolatos. Elmondja, hogy a programok megvalósításához egyedi kérelemmel 

fordult a település lakossága és a Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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felé. A tervezett programok költségéhez 500.000,- Ft támogatásban részesült az 

Önkormányzat, mely támogatáshoz a Képviselő-testület 82/2013.(III.14.) Kt. határozatával 

döntött további 400.000,- Ft-ról, amely az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 

betervezésre került a működési kiadások előirányzat terhére. 

A programban szereplő Ványai Ambrus szobor állításának, átadásának költsége ~4.000.000,-

Ft, melyhez a Képviselő-testület és az Agrodéva Kft. 2.000.000,- Ft - 2.000.000,- Ft összeggel 

járult hozzá.  

A megemlékezés megvalósítására a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

Intézményegység is pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

pályázati felhívására, mely alapján elnyert 300.000,- Ft támogatást.  

Elmondja, hogy mindkét napra részletes programtervet készítettek, melyet most nem kíván 

felolvasni, hiszen az előterjesztés részletesen tartalmazza azt.  

Kiállítással, szobor-avatással, illetve történészek előadásaival színesítik a két napos 

programsorozatot.  

A polgármester elmondja, hogy a kettős-kereszt elkészítéséhez az anyagbeszerzés 

folyamatban van, a szállítása is megoldható önkormányzati járművel. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a mintákat és tervrajzokat a kettős-kereszt készítéshez el fogja 

juttatni az ecsegfalvi fafaragóhoz. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása a témával kapcsolatban?  

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

A Képviselő-testület tudomásul veszi a programtervezetet. 

 

A polgármester áttér a harmadik bejelentés megtárgyalására, amely egy önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéhez szükséges pályázati kiírás 

megvitatása. Elmondja, hogy sikeres pályázat esetén két óvodában a vizesblokk felújítása és a 

fűtéskorszerűsítés fog megtörténni. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. február 13., 

ezért szükséges a Képviselő-testület döntése. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részre. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a pályázat tavalyi évben is benyújtásra 

került, de sajnos nem nyert. Annyi változás történt azóta, hogy a Könyves Kálmán úti 

óvodánál a vizesblokk felújításra került.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – a legfrissebb információi szerint országos szinten 30 tornatermet fognak 

megvalósítani. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy ezen programban Dévaványa benne van-e? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat a későbbiekben fog 

pályázni tornacsarnok megvalósításra.  

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

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki a pályázat benyújtásával – a Dévaványa Eötvös u. 2., Hajós u. 24. és a Könyves K. u. 13. 

szám alatti óvodák fejlesztésére vonatkozóan – kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

39/2014.(II.6.) 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. 

   

A beruházás összköltsége bruttó 37.500.000,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz a 

7.500.000,- Ft-ot a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 

 

Felelősök:    Valánszki Róbert polgármester 

                  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:   2014. február 13.  

 

 

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

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – felvetődött a 

civilszervezetek részéről, hogy jó lenne egy kemencét építeni a civilház udvarára, amelyről 

már beszélt a műszaki irodavezetővel.  

Feke László műszaki irodavezető – a felvetésre elmondja, hogy a kemence megvalósításának 

akadályát nem látja. Javasolja, hogy a következő negyedévben térjenek rá vissza, mivel 

határidős a téli melegedő megvalósítása, amin jelenleg dolgoznak.   

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – szeretnék, ha az új 

kenyér augusztus 20-án a civilház udvarán létesítendő kemencében sülne meg.  

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

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Dévaványai 

Sportegyesület pályázatot kíván benyújtani a Sporttelep felújítási programra.  

Elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ismét meghirdette az amatőr labdarúgó-

létesítmények - labdarúgópályák, öltözők - felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a 

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében. Az 

előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700.000,- Ft és 7 millió forint közötti összeget 

nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel kiegészítve, a többi között például a sporttelep 

biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a szurkolók és játékosok komfortérzetét (öltöző, 

mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését 

(pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó beruházásokra költhetnek. A 

pályázatokat 2014. január 9. és 2014. február 14. között az MLSZ online rendszerében lehet 

benyújtani. 

Az irodavezető elmondja, hogy a program első ütemének keretében 665 sportszervezet 

igényelt támogatást, ebből 588 pályázatot hagyott jóvá a szövetség, a beruházások 3,5 milliárd 

forint értékben valósulnak meg, a teljes támogatás összege 2,5 milliárd forint. Az átlagos 

beruházási összeg hatmillió forint, a jóváhagyott pályázatok országos lefedettsége arányos. A 

beruházást a sportszervezet valósítja meg, MLSZ minőségellenőrzést végez. 
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A támogatható beruházás felső határa 10 millió forint, az előminősítésnek megfelelt 

szervezetek bruttó 700.000,- és 7 millió forint közötti összeget nyerhettek el, és 30 százalékos 

önrész mellett valósíthatták meg terveiket. A projekt előnye a TAO-programhoz képest, hogy 

az MLSZ leveszi a forráskeresés terhét a sportszervezetek válláról, ezzel elsősorban a 

gazdaságilag hátrányos kistérségekben lévő, illetve a gazdasági kapcsolatokkal nem 

rendelkező klubokat segítve. Az MLSZ jelenleg olyan konstrukció kidolgozásán dolgozik, 

melynek segítségével a kiemelten hátrányos helyzetű térségekben a 30 %-os önerőt 

mérsékelni tudja. 

Az irodavezető röviden említést tesz arról, hogy sikeres pályázat esetén milyen jellegű 

beruházások valósulnak meg a Seres István Sporttelepen.  

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a testületi ülésen megjelenteket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
00 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

polgármester       jegyző 

 

 

 


