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I-1/9-5/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő  

Dékány József  képviselő 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Feke László műszaki irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Galuska Józsefné könyvvizsgáló, Dr. 

Kulcsár László ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Diósné Ambrus Erzsébet a 

DÁMK vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetője, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Balogh Aranka a 

művelődési ház részéről, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményegység vezetője, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola 

igazgatója, Takács Edina a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény részéről, Németi József az 

Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, Szalai Ildikó védőnő, a lakosság 

részéről 1 fő. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésre később fog 

érkezni.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 

valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. Beszámoló a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről. 

ELŐADÓ: Kállai Anikó szakmai koordinátor 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről. 

 A fejlesztési elképzelések egyenként: 

- Piactér felújítása, lefedése, 

- Belterületi járdák felújítása, 

- Óvodai mosdók felújítása (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös u.) 

- Meglévő egészségügyi szakrendelés fejlesztése (hasi ultrahang és kardiológia),  

- Strandfürdő előtti parkoló építése, nyílt árok lefedése, 

Pályázat útján megvalósítandó fejlesztések körében: 

- Tornacsarnok építése, 

- Játszótér építése, 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, 

- Meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújítása 

- A városközpontban parkoló kiépítése a Rendőrség felőli oldalon 

 

Előadók:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető    

 

3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 

szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető    

 

4. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető 

 

5. Bejelentések  

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

42/2014.(II.27.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 27-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 

valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. Beszámoló a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről. 

ELŐADÓ: Kállai Anikó szakmai koordinátor 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről. 

 A fejlesztési elképzelések egyenként: 

- Piactér felújítása, lefedése, 

- Belterületi járdák felújítása, 

- Óvodai mosdók felújítása (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös u.) 

- Meglévő egészségügyi szakrendelés fejlesztése (hasi ultrahang és kardiológia),  

- Strandfürdő előtti parkoló építése, nyílt árok lefedése, 

Pályázat útján megvalósítandó fejlesztések körében: 

- Tornacsarnok építése, 

- Játszótér építése, 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, 

- Meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújítása 

- A városközpontban parkoló kiépítése a Rendőrség felőli oldalon 

 

Előadók:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető    

 

4. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 

szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető    

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető 

 

6. Bejelentések  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 

események megvitatására tér át. 

A polgármester a 19/2014.(I.30.) Kt. határozat végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, 

hogy a Menyhért és Társa Kft. a jelentés készítése óta a belső ellenőrzési feladatokat 

folyamatosan végzi.  

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez több szóbeli kiegészítést 

nem kíván tenni.  

A polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről ad rövid tájékoztatást. 

- 2014. január 31-én Békésen volt a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége által 

szervezett rendezvényen, ahol az útőri szolgálattal kapcsolatos tájékoztató volt. Az útőri 

szolgálat a kerékpárutak és a jelzések megújulására állna fel a biztonságos közlekedés 

megteremtése érdekében. Útőrként jelentkezhetnek az érdeklődők Dékányné Szalai 

Katalin önkormányzati dolgozónál. 
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- 2014. február 4-én Szeghalmon járt társulási ülésen, ahol a 2014. évi költségvetést 

fogadták el. A lakossági arányos hozzájárulás nőtt, 260,- Ft/fő összegben lett 

meghatározva.  

- 2014. február 6-án a Gyomaendrődön az Egészségügyi Központban volt, ahol Dr. 

Torma Évával egyeztetett arról, hogy milyen módon lehetne Dévaványán is 

szakrendelést kialakítani. Ezzel a témával kapcsolatban tárgyalni fog a jövőben 

Gyomaendrőd polgármesterével is, hiszen az Ő hozzájárulása szükséges. 

- Ugyanezen a napon rendkívüli testületi ülést tartottak, ahol a megépülő játszótér 

kivitelezőjét választotta ki a Képviselő-testület, ez a Bankó Kft. lett. Ígéretük szerint 

április elején átadásra kerül. Február 25-én beszélt a Kft. képviselőjével, aki elmondta, 

hogy az eszközök már készülnek, legyártás alatt állnak. A területen is folyamatban van 

a munka. 

- 2014. február 7-én Dankó Béla országgyűlési képviselő Dévaványán járt. Néhány 

nagyobb vállalkozónál tett látogatást ez idő alatt, illetve a Gyomaendrőd-Dévaványát 

összekötő közutat is megtekintette. Felújításán igyekeznek sürgetni, sajnos eddig 

sikertelenül. A polgármester telefonon egyeztetett a Magyar Közút képviselőjével, aki 

elmondta, hogy a tervezett 1 km-es szakasz felújítását 2014. március 3-án elkezdik. A 

legrosszabb szakaszokat ez nem fedi le teljesen. Ismerteti a tervezett szakaszok helyét, 

amelynek tervei már készen vannak. 

- Szintén 2014. február 7-én találkozott az 50 legnagyobb adófizetővel Dévaványán az 

országgyűlési képviselő, illetve egy Vállalkozói Fórumon is részt vett az, mely az 

önkormányzati földterületek lehetséges bérbeadásával volt kapcsolatos. Ugyanezen a 

napon este Várospolitikai Fórum megtartására került sor.  

- 2014. február 13-án a SANI-MED TRANS Kft. ügyvezetőjével, Dr. Piriczky Bélával 

találkoztak Társulási ülés keretén belül. Az orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési 

pályázat érvénytelen volt, nem érkezett ajánlat. Ezzel kapcsolatban február 26-án ismét 

Társulási ülés megtartására került sor, és új eljárás kiírása mellett döntöttek.  

- 2014. február 14-én DAREH ülésen volt Orosházán. Az elképzelések szerint, az idei 

évben megkezdődik a szeméttelep rekultivációja, illetve a hulladékudvar is meg fog 

épülni. 

- 2014. február 20-án dr. Ágoston Sándorral a Honvédelmi Minisztériumban járt a Dózsa-

féle parasztháború 500. évfordulójával kapcsolatos megemlékezés kapcsán. Részben 

sikerült segítséget kapni. 

- Az EJT Kft. előtt parkoló épült, segítve ezzel a vállalkozást, hiszen olyan beruházásokat 

terveznek, melyek mindenképpen indokolttá teszik azt, hogy az Önkormányzat és a Kft. 

között jó kapcsolat legyen, így a parkoló kialakításával kapcsolatban felmerült 

költségeket az Önkormányzat vállalta. 

- A Tőkerészi iskola felújítása is folyamatban van, illetve az Önkormányzat udvarán is 

folyamatosan készül a melegedő. 

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
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valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

 43/2014.(II.28.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014.(I.23.), 3/2014.(I.23.), 

5/2014.(I.23.), 6/2014.(I.23.), 9/2014.(I.30.), 11/2014.(I.30.), 13/2014.(I.30.), 

14/2014.(I.30.), 15/2014.(I.30.), 16/2014.(I.30.), 18/2014.(I.30.),  19/2014.(I.30.), 

21/2014.(I.30.), 22/2014.(I.30.), 26/2014.(I.30.), 27/2014.(I.30.), 28/2014. (I.30.), 

29/2014.(I.30.), 30/2014. (I.30.), 31/2014.(I.30.), 32/2014.(I.30.), 34/2014.(I.30.), 

35/2014.(I.30.), 36/2014.(I.30.), 38/2014.(II.6.), 39/2014.(II.6.), határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 2014. 

évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a 

középtávú (három éves) számítások bemutatása. 

A polgármester elmondja, hogy hosszú idő volt szükséges ahhoz, hogy ez a rendelettervezet a 

jelenlegi formájában a testület elé kerüljön. Megköszöni a tervezet összeállításában 

résztvevők munkáját.  

A költségvetés tervezetének főösszege bevétellel és kiadással megegyezően 1.332.618.000,- 

Ft. 

A polgármester elsőként megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

részére, hogy foglalja össze az előterjesztésben leírtakat. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, nagyon sok időt vett igénybe az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetének 

az összeállítása, november óta folyik ez a munka. Voltak olyan javaslatok, melyek növelték a 

költségvetés fő összegét, illetve olyanok is, melyek csökkentették azt.  

Az előterjesztésben pontosan le van írva a költségvetés készítésével kapcsolatos előzmény. A 

koncepció szintű hiány 163.778.000,- Ft volt. A költségvetés tárgyalásakor 180.580.000,- Ft 

fejlesztési célú tartalék jelentkezett mínuszként. Ezt a pénzmaradványból próbálja a testület 

biztosítani.  

Az első tervezetben 26.899.000,- Ft olyan negatív egyenleg volt, amely a működési oldalon 

állt elő.  

A Költségvetés Egyeztető Munkacsoport folyamatosan dolgozott a költségvetés 

összeállításán, így ez a működési szintű egyenleg 24.025.000,- Ft-ra redukálódott. Erre 

lehetőség szerint pályázatot kívánnak benyújtani.  

A fejlesztési céltartalék 158.905.000,- Ft a költségvetésben, amit szintén a leendő 

pénzmaradványból kívánnak megoldani. Hosszú volt a költségvetés összeállításának a 

folyamata. A költségvetés tervezetet minden bizottság véleményezte, ahogyan azt a 

Szervezési és Működési Szabályzat szerint kell. Bízik abban, hogy sikerült reálisan 
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számításba venni minden bevételt, illetve kiadást is, és ennek megfelelően elkezdhetik a 

2014-es évet.  

Röviden ennyit kívánt szóbeli kiegészítésként elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – köszöni a szót, köszönti a megjelenteket. Úgy véli, hogy a gazdálkodási 

irodavezető részletesen elmondta a bizottsági ülésen elhangzottakat, így azt megismételni nem 

kívánja.  

Valóban hosszú folyamat volt a költségvetés tervezetének összeállítása, hiszen már 

decemberben hozzákezdtek a munkához. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés minden igényt 

kielégít. 

Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az Önkormányzat 

2014. évi költségvetését 1.173.713.000,- Ft költségvetési bevétellel, 1.332.618.000,- Ft 

költségvetési kiadással, -158.905.000,- Ft költségvetési egyenleggel. Tehát a rendelet 

megalkotásával egyetértenek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

véleményét.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását 

az elhangzottaknak megfelelően.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a fejlesztéseken lehetett volna még szűkíteni, de úgy gondolja, hogy ezek 

többnyire elmaradt, illetve elengedhetetlen fejlesztések. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a fejlesztéseknél fontossági sorrendet kell felállítani. Megjegyzi, 

hogy a körültekintően állították össze a költségvetést. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.173.713.000,- Ft költségvetési 

bevétellel, 1.332.618.000,- Ft költségvetési kiadással, -158.905.000,- Ft költségvetési egyenleggel 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8  igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódik 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervének megtárgyalása. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja a középtávú terv elkészítése 

kötelező, amelynek határideje évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadása. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

44/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § alapján a következő tartalommal 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.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2014. - 2017. évekre.  

Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2014.  2015. év 2016. év 2017. év 

Helyi adók 01 223 000 223 000 223 000 223 000 

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
02 

    

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 
    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 

értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 
04 99 594 90 000 90 000 90 000 

Részvények, részesedések értékesítése 05 
    

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 

bevételek 
06 

    

Díjak, pótlékok, bírságok 07 2 000 2 000 2 000 2 000 
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Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08 
    

Saját bevételek (01+…+08) 09 324 594 315 000 315 000 315 000 

Felvett hitel tőketartozása/év 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 13 0 0 0 0 

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (10+…+13) 
14 0 0 0 0 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  azonnal   

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.  

A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére, ha az írásos anyagot szóban kívánja 

kiegészíteni akkor, azt tegye meg.  

Kállai Anikó a Standfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – köszönti az ülésen 

megjelenteket. Az írásos beszámolót szóban nem kívánja kiegészíteni, úgy gondolja, hogy 

abban mindent részletesen leírt. 

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kállai Anikónak az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az 

ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a beszámoló valóban nagyon részletes. A Strandfürdő és 

Gyógyászat működtetése költséges, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy fenntartja, és 

próbálja fejleszteni. Bíznak abban, hogy a későbbiekben nagyobb lesz a bevétel.  

A bizottság ülésén a beszámolót véleményezte, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

az ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottságuk is véleményezte ülésükön a beszámolót, amelyet 

szintén egyhangúlag elfogadásra javasolnak a Képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális Bizottság 

javaslatát. 

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

bizottság is tárgyalta a beszámolót. Valóban jól áttekinthető, részletes anyagot kaptak. 
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Legnagyobb problémát talán az okozza a Strandfürdőnél, hogy a büfé üzemeltetését kellene 

színvonalasan megoldani, nagyon sok panasz érkezik ez ügyben. Szót ejt az iskolások részére 

biztosított ingyenes úszásoktatásról. A téli szezonban a belépődíjakra vonatkozóan az a 

javaslat érkezett, hogy hétvégenként legyen 50 %-os családi kedvezmény, fellendítve ezzel a 

téli látogatottságot is. A gyógyászati részleg rugalmas nyitva tartással várja a vendégeket, 8 

településről érkeznek látogatók. A havi bérleteket napi alkalmakra kellene bontani, hogy a 30 

napot akár 2 hónap alatt is le lehessen tölteni.  A Strand területe tiszta és rendezett, a dolgozók 

teljes odaadással dolgoznak, panasz nem érkezett, köszöni a munkájukat. A Bizottság 

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat működéséről, az egészségügyi 

szolgáltatás helyzetéről, a működés személyi, tárgyi feltételeiről szóló beszámolót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 45/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Strandfürdő és 

Gyógyászat működéséről, az egészségügyi szolgáltatás helyzetéről, a működés 

személyi, tárgyi feltételeiről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  

 

Felelős:  -  

Határidő:  - 

 

(A Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
 

 

 

3. Napirendi pont 
 

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

önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató megvitatása.  

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, ha az írásos 

anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  

Feke László műszaki irodavezető – nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos tájékoztatót. 

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

hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén a tájékoztatót megtárgyalták. 

Részletekbe nem kíván bele menni, a lakosság látni fogja, hogy valóban meg fognak valósulni 

ezek a fejlesztések. Kiemeli a ravatalozó felújítását, az urnafal bővítését, hiszen ezek 

rendkívül aktuálisak, és fontosak, amelyek ebben az évben megvalósulnak.  
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A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottságuk is véleményezte ülésükön az előterjesztést. 

A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a Kossuth utca teljes hosszában kerüljön 

felújításra a járda. Bízik abban, hogy a következő tervekben az Eötvös utca felújítása is 

szerepel majd. 

A Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület felé a tájékoztató elfogadását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági ülésen 

elhangzottak ismertetését.  

A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Elmondja, hogy a piac lefedését önerőből látja megvalósíthatónak a Képviselő-testület, illetve 

a bizottságok is így javasolták, 10 % önerőt különítettek el erre a célra vonatkozóan.  

Ismerteti a felújítandó járdaszakaszok hosszát, azok anyag szükségletét.  

A polgármester elmondja, hogy az óvodai vizesblokkok felújítására vonatkozóan már van 

pályázat benyújtva, pozitív elbírálás esetén pályázati forrásból, egyébként pedig önerőből fog 

megvalósulni. 

A csapadékvízelvezető-árkok lefedése a Sport úton, a Strandfürdő előtti szakaszon valósul 

meg, melynek hosszúságáról még nem döntött a testület. 

Említést tesz még a ravatalozó felújításáról, a tornacsarnok, a játszótér megvalósításáról, 

illetve további megvalósításra váró fejlesztésekről is szól.  

A főtéren, az északi oldalon megépültek a parkolók, áthelyezésre került a kerékpárút 

nyomvonala, a déli oldalon is tervben van a parkolók kialakítása. 

Tervben van a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is, amelynek megvalósítását nagyon 

fontosnak tartja a Képviselő-testület az idei évben.  

Ismerteti a további tervezett fejlesztéseket, melyek a napirendhez kapcsolódó előterjesztésben 

részletesen le vannak írva, illetve a Várospolitikai Fórumon is elhangzottak. 

A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 46/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:  -  

Határidő:  - 

 

 

(A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a negyedik napirendi pont a DÁMK 

Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai 

tevékenységéről. 

A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet intézményegység vezető részére, ha az 

írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegység  

vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem 

kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a könyvtárvezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékozatót, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé.  

A beszámolót a bizottság színvonalasnak tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik 

ki. Ismert, hogy a szűkös költségvetésre való tekintettel nehéz a könyvállomány bővítése. Az 

épület felújított, a belső berendezés is megfelelő. 

Ezúton megköszönni az ott dolgozók munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Véleménye szerint kiváló az intézményben végzett szakmai munka, szervezetten működik. 

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – említést tesz a pályázatokról, valamint Székelykeresztúr városával lévő 

kapcsolatról.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

47/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár és Művelődési Ház Intézményegységének beszámolóját a könyvtári 

szakmai tevékenységről jóváhagyólag elfogadja. 
 

A képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. 
 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(A Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 

 

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

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 

A polgármester megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére, ha az írásos 

beszámolóhoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménye vezetője – az 

írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság keddi ülésén tárgyalta a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény beszámolóját, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A 

bizottság nevében köszönetet mond a múzeum dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester javasolja, hogy a beszámolót az előterjesztett formában fogadják el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység 

beszámolóját az intézményben folyó szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi 

feltételeiről, megköszönve az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

48/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység beszámolóját az intézményben folyó 

szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi feltételeiről jóváhagyólag 

elfogadja. 
 

A képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. 
 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

 

(A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a bejelentések megtárgyalására.  

A polgármester elmondja, hogy lehetőség van az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 

az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a jogszabály 

lehetőséget biztosít a 2013. évi költségvetés módosítására. 

A Képviselő-testület a 2013. évre szóló költségvetést a 4/2013.(III.1.) önkormányzati 

rendelettel fogadta el. A költségvetés fő összege 1.423.200.000,- Ft bevétellel, 

1.487.503.000,- Ft kiadással és 64.303.000,- Ft egyenleggel került elfogadásra.  A bevételi 

oldalon a negatív egyenleg felhalmozási célú, amely belső finanszírozással fejlesztési célú 

pénzmaradványból került kiegyenlítésre. Az eredeti előirányzatban a forrásoldalon „címkézett 

bevétel” az önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, 

68.604.000,- Ft összeggel. A pályázat ezzel a támogatás igénnyel készült el, amelyből 

29.800.000,- Ft-ot hagyott jóvá a bíráló. Erről tájékoztatták a Képviselő-testületet. 

A költségvetés módosítására eddig háromszor került sor, amely szerint a költségvetés fő 

összege 1.487.503.000,- Ft-ról 2.066.673.000,- Ft-ra változott.  A jelenlegi módosítási javaslat 

bevétellel kiadással egyezően 180.454.000,- Ft növekedésre vonatkozik.  

Az irodavezető említést tesz az áfá-ról, amely jelentős tétel, valamint a közfoglalkoztatásból 

adódó támogatásokról.  

A rendelet fő összege 2.066.673.000,- Ft-ról 2.247.127.000,- Ft-ra módosul, amennyiben a 

képviselő-testület megalkotja a rendeltet. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a rendeletmódosítással kapcsolatban.  

Köszöni a figyelmet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, mely szerint a rendelet fő 

összege 2.066.673.000,- Ft-ról 2.247.127.000,- Ft-ra módosul. 

Valánszki Róbert polgármester megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 

megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításával  

2.247.127.000,- Ft költségvetési bevétellel, 

2.247.127.000,- Ft költségvetési kiadással egyezően 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával 

kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a február 6-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás az 5/2014.(I.28.) 

Társulási Tanácsi határozatában foglaltaknak eleget téve megalkotta a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását és beépítésre került a 

társuláshoz újonnan csatlakozott települések – Murony, Kamut, Bélmegyer – a nappali ellátás, 

étkeztetés térítési díjai. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat térítési díjainak tekintetében is 

alkossa meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

Az irodavezető az elmondottak értelmében elkészítette a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a testület felé a rendelet megalkotását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 

megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 

 

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 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés ingatlan vásárlással 

kapcsolatos. 

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

előterjesztésben leírtakat.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület 35/2014.(I.30.) 

határozatában úgy döntött, hogy szolgálati lakás céljára ingatlant kíván vásárolni. Ennek 

megfelelő lakóingatlant a helyi hirdetőfelületen találták, amely a dévaványai 2931. hrsz.-on, 

5510 Dévaványa, Dobó u. 7. sz. alatt helyezkedik el. 

Az ingatlan adatai: 

 művelési ága: lakóház, udvar, melléképületek 

 területe: 638 m
2
 

 Tulajdonosa: Fehér Mihály ½ tulajdon arányban 

 Fehér Mihályné ½ tulajdon arányban 

 az ingatlant terhelést nem tartalmaz 

A megjelölt ingatlan részei: 2 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba, 1 toalett, 1 

közlekedő, 1 előtér és 1 kazánház. Hasznos alapterülete 80,50 m
2
.  

Műszaki állapotát tekintve a kazánház kéménye megrepedt, de állapota az ingatlannak 

összességében jó. 

Melléképületekben 1 garázs, 1 nyári konyha, 1 kamra és 3 ól található. Hasznos alapterülete 

55 m
2
. Műszaki állapota jó. 

Az ingatlan megközelítése szilárd útburkolatú úton biztosított. 

A tulajdonosok eladási árat nem jelöltek meg, az ingatlanról értékbecslési szakvélemény 

készült, 2014.02.06-án a Szécsi és Társai Kft. által, amely alapján az ingatlan becsült forgalmi 

értéke tehermentesen: 7.100.000,- Ft, azaz hétmillió-százezer Forint. (Az értékelés érvénye a 

keltezéstől számított hat hónap.) A tulajdonosok az értékbecslő által meghatározott árat 

elfogadták. 

Az ingatlan elhelyezkedését előterjesztéshez mellékelt térképen láthatják a képviselők.  

Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 

alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon 

tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”, 

ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és az ingatlan vételével 

kapcsolatban dönteni szíveskedjen. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A bizottság 

egyetért azzal, hogy a Dobó u.7. szám alatt lévő ingatlant megvásárolják az értékbecslő által 

meghatározott 7.100.000,- Ft-os áron, valamint a lakóépületben található konyhabútort 

100.000 Ft-os áron.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért azzal, hogy az ingatlant 

megvásárolják 7,1 millió forintiért, valamint 100.000,- Ft-ért az ott lévő konyhabútort.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a felújítási munkálatok a jövő hét folyamán elkezdődnek. A doktor úr 

március 15-én kíván Dévaványára költözni, a munkát pedig április 1-én kezdi meg.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint Dévaványa, Dobó u. 7. szám 

alatti, 2931. hrsz-ú Fehér Mihály és Fehér Mihályné tulajdonában álló, 638 m
2 

területű 

lakóingatlant vásárolják meg az értékbecslő által meghatározott 7.100.000,- Ft-os áron, 

valamint a lakóépületben található konyhabútort 100.000 Ft-os áron kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

49/2014.(II.27.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5510 

Dévaványa, Dobó u. 7. szám alatti, 2931. hrsz-ú - Fehér Mihály és Fehér Mihályné 

tulajdonában álló -, 638 m
2 

területű lakóingatlant megvásárolja az értékbecslő által 

meghatározott 7.100.000,- Ft-os áron, valamint a lakóépületben található 

konyhabútort 100.000,- Ft-os áron.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos  
 

 

 

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

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 2013. július 12-én megvásárolták a 

Dévaványa, Kisfaludy u. 10. szám alatti, 3005. hrsz-ú ingatlant, a Művelődési Ház 

ingatlanának kiegészítéseként. Ezzel egy időben megtörtént a birtokba adás, illetve azóta 

átírásra kerültek a közművek is, azonban, a vagyonrendelet melléklete ezen ingatlannal nem 

lett frissítve. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.I.) önkormányzati 

rendelet 7. § (1) bekezdése alapján: ,,a Képviselő-testület egyidejűleg dönt a vagyon 

besorolásáról, a tulajdonnal való rendelkezés módjáról és feltételeiről. Az egyes 

vagyontárgyak csoportosítását, illetve törzsvagyonná nyilvánítását azok besoroláskori 

tényleges funkciója, jellege szerint kell elvégezni”. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

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

rendeletmódosítással is.  

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

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

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

elfogadásra javasolja a testület felé, valamint a rendelet megalkotásával is. 

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

hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Dévaványa, Kisfaludy u. 10. szám alatti ingatlant, a 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet 2-es számú ,,üzleti vagyontárgy” mellékletébe sorolják kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

50/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 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 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az előzőekben hozott döntések értelmében 

szükséges módosítani az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet. 

A bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök ismertették. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 

 

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 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a DÁMK 

igazgatójától érkezett, amely a 2014. évi városnapi rendezvény vendéglátására vonatkozó 

pályázati felhívás tervezete.  

Megkérdezi Diósné Ambrus Erzsébetet, hogy a leírtakhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs. 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményt.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével 

a beterjesztett formában.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

51/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 2014. évi 

Városnapi rendezvények vendéglátói tevékenység biztosítása céljából pályázatot hirdet és 

egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet: 

 

DÉVAVÁNYA 2014. ÉVI VÁROSNAPI RENDEZVÉNYÉNEK  

„VENDÉGLÁTÓI TEVÉKENYSÉG BIZTOSÍTÁSA” CÉLJÁBÓL. 

 

Rendezvény időpontja: 

2014. július 11-12-13. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

A vendégek teljes körű kiszolgálásához kapcsolódó tárgyi és kínálati elképzeléseket, valamint 

a mobil WC-k elhelyezésével és a terület takarításával kapcsolatos megoldásokat. 

 

A pályázattal kapcsolatban, felvilágosítást lehet kérni: 

A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház Intézményegységének irodáján, 

valamint az alábbi telefonszámon: 66/483-051 

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁRCIUS 21. 

Cím: Dévaványai Általános Művelődési Központ 

5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. 

 

A beérkezett pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a 

rendezvény szervezői értékelik és döntenek a nyertes kiválasztásáról.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Strandfürdőnél 

lévő büfé bérletével kapcsolatos.  

A bérlő több alkalommal fel lett szólítva a jelentős hátralékának a megfizetésére. A 

kötelezettségének eleget tett, így a bérleti szerződés felmondására nincs lehetőségük. 

A bérleti szerződés határozatlan időre szól, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 5 

év. A szerződés 2010. április 30-án lett megkötve, így 2015. április 30-án jár le. 

A polgármester elmondja, hogy 2014. február 17-én Rideg Zoltán egyéni vállalkozó írásos 

kérelmet nyújtott be – a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi – a Strand büfé 2013. 

május havi bérleti díj módosításával kapcsolatban. 

A bérleti díjat a szezonális időtartamra vonatkozóan (május 1. – augusztus 31.), 95.000,- Ft/hó 

+ ÁFA összegben állapította meg a képviselő-testület.  

2013. május 30-án a Bérlő írásos kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben 

szezonális bérleti díjának módosítását kérte az eredeti pályázatában benyújtott egész éves 

üzemeltetés szerint bérleti díjra, másképp fogalmazva, kérte, hogy a bérleti díj 10.000,- Ft/hó 

+ ÁFA legyen megállapítva. 

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmét elfogadta és a 221/2013.(V.30.) Kt. határozatban 

rendelkezett a bérleti díj összegéről (10.000,- Ft/hó + ÁFA) 2013. június 1-től – 2015. április 

30-ig tartó időszakra. A vállalkozó azt szeretné, ha a határozatban foglaltakat május 1-től 

érvényesítenék.  

A vállalkozó a bérleti szerződésben foglaltakat elfogadta és aláírta. Tehát annak a módosítását 

kéri, amit elfogadott. 

Két határozati javaslat lett megfogalmazva az előterjesztésben.  

Az első szerint a bérleti díj különbözetet fizessék vissza, a másik szerint pedig a bérlő 

kérelmét utasítsák el.  

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az 

ülésen elhangzott javaslatot.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A bizottság 

javaslata, hogy a testület az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatot fogadja el, 

mely szerint a bérlő kérelmét utasítsák el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén az előterjesztésben szereplő „B” határozati 

javaslatban foglaltakkal ért egyet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a bérlő kérelmét ne fogadják el kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

52/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rideg Zoltán 

(5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. sz.) egyéni vállalkozó - Dévaványa, Sport u. 5. 

szám alatt található ingatlan büfé helyiség bérlője - 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. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el, továbbá a bérlőt a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Karácsonyi János 

Honismereti Egyesület tagjai Kiss Károly és Törőcsik Mária kérik a képviselő-testület tagjait, 

hogy határozatban foglaljanak állást, hogy milyen formában emlékezzenek meg a Budapestről 

Dévaványára kitelepített 166 családra és az őket befogadó családokra. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – mint a Karácsonyi 

János Honismereti Egyesület tagja elmondja, hogy a Budapestről Dévaványára kitelepített 

166 családra és az őket befogadó családokra szeretnének emlékezni egy emlékmű, vagy 

emléktábla elhelyezésével, vagy emlékfal kialakításával. A Dévaványaiak Világtalálkozója 

megfelelő időpont lenne az emlékezésre. A felmerülő költségek fedezetére már elkezdődött az 

adománygyűjtés. Elmondja, hogy Mezőberényben helyeztek el ilyen jellegű emléktáblát. 

Elképzelésük szerint felveszik a kapcsolatot Mezőberény várossal. A képviselő-testülettől 

szándéknyilatkozatot kérnek a tekintetben, hogy a megemlékezéssel kapcsolatos 

munkálatokat végezzék.     

A képviselő az előterjesztésben szereplő idézetet olvassa fel, amely a következő:  

„Valamit kérnek tőled 

Megtenni nem kötelesség 

Mást mond a jog, mást súg az ész 

Valami mégis az kívánja: 

Nézd, tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

Mert az a szeretet!...! (Túrmezei Erzsébet: A harmadik) 

Röviden ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Tóth Istvánné foglalkozik ezzel a témával, 

komoly kutatómunkát végez.  

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

Istvánnéval felvették a kapcsolatot, valamint többen segítik munkájukat.  

Valánszki Róbert polgármester – az elhangzottak alapján azt állapítható meg, hogy a 

Karácsonyi János Honismereti Egyesület szándéknyilatkozatot kér a képviselő-testülettől 
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annak érdekében, hogy az emléktábla elhelyezésre kerüljön, vagy emlékfal kerüljön 

kialakításra majd.  

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

véleményét fogják majd kérni a tekintetben, hogy az emléktábla hol legyen elhelyezve.  

Valánszki Róbert polgármester – nem látja annak akadályát, hogy szándéknyilatkozatot 

adjanak ki, a konkrétumokról pedig a későbbiek során hoznak döntést.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – említést tesz Tóth Istvánné kutatómunkájáról. Röviden szól az emléktábla 

elhelyezéséről, amelynek költségei lesznek. Javasolja, hogy a költségek fedezetére nyújtsanak 

be pályázatot. A pontos költségek ismeretében térjenek vissza a témára.  

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

egyesület nem anyagi támogatást kér, hanem szándéknyilatkozatot.  

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

még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület szándékát fejezze ki a tekintetben, hogy 

elkezdődjön az a munkafolyamat, amely 1951. és 1953. évben Budapestről-Dévaványára 

kitelepített 166 családra és az őket befogadó családokra történő megemlékezéssel kapcsolatos 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

53/2014.(II.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a 

tekintetben, hogy elkezdődjön az a munkafolyamat, amely 1951. és 1953. évben 

Budapestről-Dévaványára kitelepített 166 családra és az őket befogadó családokra 

történő megemlékezéssel kapcsolatos. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Karácsonyi 

János Honismereti Egyesületet a testület döntéséről tájékoztassa.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. március 14.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Szociális 

Földprogram keretében állattenyésztés megvalósításáról, meghirdetéséről való 

döntéshozatallal kapcsolatos. 

A polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében a Szociális 

Földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület dönt. A döntést követően az önkormányzat 

hivatalos lapjában felhívás kerül közzétételre, amely tartalmazza a Szociális Földprogramra 

jelentkezés határidejét, mely legfeljebb a megjelenéstől számított 15 nap lehet. 

A korábbi évekhez hasonlóan a naposcsibék kerülnek kihelyezésre, valamint az állatok 

etetéshez takarmány biztosítnak a rászoruló családok részére.  
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A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 

véleményt.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a felhívás megjelentetésével. 

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

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

előző évhez hasonlóan földterület igénylése tekintetében is tegyenek közé felhívást, a 

növénytermesztésben résztvevő 1-2 fős családok részére legfeljebb 400 m
2
, három és több fős 

családok részére legfeljebb 500 m
2
 nagyságú ingyenes földterület használat biztosíthatására 

vonatkozóan. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a javaslatát. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a felhívás megjelentetésével az elhangzott kiegészítéssel kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felhívás megjelentetése mellett dönt a következő 

határozattal:  

 

Határozat: 

54/2014.(II.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális Földprogram 

keretében a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési és állattenyésztési programot 

valósít meg és az alábbi felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban.   

 

FELHÍVÁS 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a 

szociálisan rászorulók körében növénytermesztési és állattenyésztési programot valósít meg. 

 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a) akik jövedelemmel nem rendelkeznek;  

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- 

Ft-ot; 

c) aki álláskeresési támogatásban (munkaügyi központtól ellátás), vagy aktív 

korúak (rendszeres szociális ellátás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 

ellátásában részesül;  

d) pályakezdő munkanélküliek  

és vagyonnal nem rendelkeznek. 

 

A növénytermesztésben résztvevő 1-2 fős családok részére legfeljebb 400 m
2
, három és több 

fős családok részére legfeljebb 500 m
2
 nagyságú ingyenes földterület használat biztosítható. 

Állattenyésztésben résztvevő 1-2 fős családok 25 db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 

3 és több fős családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp kerül biztosításra 

az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.  
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Az igénylés helye:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. sz. irodája 

 

Az igénylés ideje:  

2014. március 7. – 2014. március 21. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 

Hírlapban történő közzétételéről gondoskodjon.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Pedagógusok Városi Szakszervezete 

petíciót nyújtott be a képviselő-testülethez, amely az önkormányzat által adományozható 

kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos.  

A képviselő-testület 2014. január 30-ai ülésen alkotta meg önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendeletét, amelyben összevonásra 

került a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” és a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím. 

Az elismerő címben részesíthető személyek száma is csökkent az új rendeletben. A 

pedagógusok nem értenek egyet azzal, hogy a két elismerő cím összevonásra került, valamint 

azzal sem, hogy két évente egy személyt részesítenek az elismerő címben. 53 aláírás gyűlt 

össze ezzel kapcsolatban.  

A petícióban leírták, hogy tudomásuk szerint a fedezetet nem az önkormányzat biztosítja, 

hanem a pedagógus földek után járó összeg fedezi. Kérik a döntés újratárgyalását.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 

Bizottság ülésén elhangzottakat.  

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

képviselő – pedagógusként is örömmel vette, hogy ez az anyag a testület elé került. A január 

30-ai testületi ülésen sem értett egyet a döntéssel.  

A keddi ülésen tárgyalta bizottságuk a beadványt. 

A bizottsági ülésen 4 fő volt jelen, 3 bizottsági tag javasolta, hogy maradjon meg a 

„Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő cím és a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő 

cím, az első esetben 2 személyt, a második esetben pedig 1 személyt részesítsenek az elismerő 

címben minden évben. A bizottság elnöke továbbra is azt javasolja, hogy maradjon meg 

mindkét elismerő cím, minden évben 3 fő kapja meg „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” 

elismerő címet és 1 fő pedig a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő címet.  

Megjegyzi, hogy ezt a vitát nem ő kezdeményezte.  

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

Javasolja, hogy az intézményvezetők mondják el véleményüket. 

Elsőként megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola 

igazgatója részére.  

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatója – köszönti a 

képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Örömmel vették az elismerő címek alapítását. 

A petíciót az váltotta ki az iskola és az óvoda dolgozói között, hogy a két elismerő cím 

úgymond összemosódott. Valóban az oktatásügyért dolgozik a pedagógus, a dajka, a takarító 

és még sorolhatná. A technikai személyzet szerepe nagyon fontos az oktatásügyben. 

Véleménye, hogy a címeket külön-külön kellene adományozni, az hogy hány főt részére ítélik 

oda, az mindenképpen a testület döntése. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az iskola igazgatójának az elmondottakat. 

Megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója részére.  

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – a legnagyobb számú közösségről van szó. 

Megfontolandó a kollegák véleménye. Szerencsésebb lenne, ha a régi formájában kerülne 

adományozásra az elismerő cím. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a DÁMK igazgatójának az elmondottakat. 

Nem vitatott, hogy a technikai személyzet szerepe nagyon fontos az oktatásügyben, a 

szociális területen, akár a polgármesteri hivatalban, hiszen nélkülük nehezen menne a munka.  

A polgármester azért nem tartja szerencsésnek külön választani a két elismerő címet, hiszen 

más elismerő címeknél sincs ez külön kezelve. Példaként említi, hogy nincs külön Dévaványa 

Köztisztviselője, Dévaványa Ügykezelője elismerő cím sem, vagy a szociális területen, vagy 

az egészségügyi területen sincs külön elismerő cím. A különböző csoportokra nézve 

véleménye szerint ez hátrányos megkülönböztetés. Elhangzott, hogy az oktatásügyben 

dolgozók csoportja a legnagyobb, de véleménye, hogy a szociális területen dolgozók létszáma 

sem kicsi. Ezen a területen sincs megbontva az elismerő cím. 

Kigyűjtésre került, hogy az elismerő címeket eddig hányan kapták meg. 

A polgármester elmondja, hogy „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” címet 2005-ben alapították, 

2009-ig évente 5 főt részesítettek az elismerő címben. 

A képviselő-testület 2004. október 28-án tartott ülésén döntött az elismerő címről, akkor 

Pihurik Katalin volt az Oktatási Bizottság elnöke.  A bizottság javaslata az volt, hogy a 

Képviselő-testület minden évben maximum 5 pedagógust részesíthet az elismerő címben, akik 

között egy nyugállományú pedagógus lehet. Javaslatként hangzott el az is az ülésen, hogy 10 

évre csökkentsék az aktív oktatói- nevelői munkavégzést, de a bizottság a 15 év mellett 

döntött. Kiss Gábor az akkori iskolaigazgató javaslata is az volt, hogy az a pedagógus 

kaphassa meg az elismerő címet, aki 15 évet Dévaványán dolgozott. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy minden évben maximum 5 pedagógust részesít az 

elismerő címben, és 15 évet dolgozzon a településen.  

Eddig 37 fő pedagógus kapta meg az elismerő címet, valamint 4 fő oktatásügyben dolgozó. A 

polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy kb. 120 fő van, aki az elismerő címet nem 

kapta meg. Nem ismert, hogy ebből hány fő dolgozott 15 éven keresztül a településen.  

Tájékoztatásul mondja el azt is, hogy a közszolgálatban dolgozók közül 63 fő részesíthető az 

elismerő címben, a 15 évet dolgozott száma 32. Tehát 32 fő jogosult a címre. Az 

elmondottakból kiindulva a pedagógusok közül kb. 50 fő felel meg annak a feltételeknek, 

hogy a kitüntető címet megkaphassa. Elmondja, ha minden évben 3 pedagógust részesítenek 

az elismerő címben, akkor néhány éven belül nem lesz olyan személy, akinek megítéljék a 

címet. A polgármester az elismerő címeket úgy írná, - amit javasoltak számára -, hogy 

megkaphatja az adott cím várományosa (1, 2, 3 fő), vagy ha van arra jogosult, érdemes 

személy. Nem is kellene mindig adományozni. Úgy gondolja, hogy ez minden cím 

adományozására igaz lehet. Meglátása szerint nem biztos, hogy minden évben van olyan 

személy, aki érdemes a címre. A döntéssel a képviselő-testület csak az értékét akarta 

megteremteni ennek a címnek. A testület másképpen dönt, akkor azt elfogadja a polgármester. 

Már elmondta, hogy más címek adományozásánál sincs megbontás. Az összes dévaványai 

pedagógus, oktatásügyben dolgozó munkáját elismeri a polgármester. A döntés nem ellenük 

irányul, véleménye szerint az ők érdekeit szolgálja. Elismert pedagógusokkal beszélt, akik 

szerint jó döntést hoztak. A döntéssel természetesen lehet vitatkozni. Lehet, hogy elhangzott, 

de sehol sincs rögzítve, hogy a kitüntetésre a fedezetet a pedagógus földek után járó 

haszonbérleti díjból biztosítják. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – továbbra is azon a véleményen van, hogy a két elismerő cím legyen külön 
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választva, valamint minden évben 3 pedagógus és 1 oktatásügyben dolgozó kapja meg az 

elismerő címet. Megjegyzi, hogy pedagógus kollegái is ezen a véleményen vannak. Elmondja, 

hogy a névsorból hiányzik a középiskola tanári kara, valamint nagyon sok nyugdíjas 

pedagógushoz sem jutott el az aláíró ív. Pap Tibor polgármester úr mondta el, hogy a 

pedagógus földek után járó haszonbérleti díj bőven fedezi az elismerő cím átadásával 

kapcsolatban felmerülő költségeket.  

Valánszki Róbert polgármester – nem tudja, hogy a volt polgármester úr mit mondott el, de 

volt köztisztviselői föld is. Jelenleg 34 hektár az a terület, amelyet tanítók földjének neveznek. 

A korábban elhangzottakat nem vonja kétségbe.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – biztos abban, hogy a rendelet módosításánál nem az anyagi szempontok játszottak 

szerepet. Az Oktatási Bizottság javaslatával ért egyet, mely szerint a két cím legyen külön 

választva és minden évben 2 fő pedagógus és 1 fő oktatásügyben dolgozó személy legyen 

elismerve. A bizottsági ülésen jelenlévő pedagógusok is egyetértettek ezzel a javaslattal.  

Valánszki Róbert polgármester – nem szeretné azt, hogy a javaslata miatt a pedagógusok 

megharagudnának rá. Már elmondta, hogy a többi cím esetében is kérhetnék az érintettek, 

hogy válasszák külön a címeket. A gyűrűk és az oklevelek elkészíttetése nem jelent problémát 

az önkormányzat költségvetésében.  

A polgármester elmondja, hogy a bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, ha nincs 

több hozzászólás. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – javasolja, hogy a „Szociális Ügyért” elismerő címet is minden 

évben adományozzák 2 fő részére, valamint a többi elismerő címet is bontsák meg. A 

döntésnél nem volt jelen az ülésen, így annak vitáját sem ismeri. Úgy gondolja, ha valaki 

javára módosítanak, akkor a többi esetet is át kell gondolni. A képviselő véleménye, hogy 

most ne hozzanak döntést ez ügyben, kerüljön még a bizottság elé a téma.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

bizottsági ülésen újból kellene foglalkozni a témával, valamint az ülésre pedagógusokat is 

meg kellene hívni, meghallgatni a véleményüket. 

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Nyuzó Marietta képviselő által elmondottakra reagál, hogy más elismerő címek 

esetében nem érkezett észrevétel azzal kapcsolatban, hogy a címeket bontsák meg.  

Nyuzó Marietta képviselő – ezt követően biztos, hogy fog jelzés érkezni. Már megtette az 

első jelzést a szociális dolgozók vonatkozásában.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy a mai ülésen hozzák meg a döntést e témában. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint legyen „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” 

elismerő cím és minden évben két fő kapja, valamint a legyen „Dévaványa Oktatás Ügyéért” 

elismerő cím is, amelyet minden évben egy fő kapjon meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett és ellenszavazat nélkül nem fogadja el a javaslatot.  

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért dr. Ágoston Sándor javaslatával, mely szerint legyen „Dévaványa Kiváló 

Pedagógusa” elismerő cím és minden évben három fő kapja, valamint a legyen „Dévaványa 

Oktatás Ügyéért” elismerő cím is, amelyet minden évben egy fő kapjon meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 tartózkodás 

mellett és ellenszavazat nélkül nem fogadja el a javaslatot.  

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

képviselő szavazta meg a javaslatot.) 

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület nem módosítja a 2/2014.(I.31.) 

önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő 

címekről. 

 

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

képviselő az üléstermet elhagyta, így a testület létszáma 7 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványa, 

Jéggyár u. 7/1. I. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati 

hirdetmény megjelentetésével kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 

9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a bérlő személyének 

kiválasztása pályázat útján történik. 

Ugyanezen rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a pályázati hirdetmény 

megjelentetéséről, illetve a pályázati kiírás tartalmáról.  

„A bérbe adó a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül 

köteles megjelentetni.” 

„A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, szobaszámát, alapterületét, komfortfokozatát 

b) a lakás településen és épületen belüli fekvését, pontos címét, 

c) a lakás lakbérének összegét, 

d) a pályázat benyújtásának végső határidejét, 

e) tájékoztatást arról, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi 

lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.” 

A polgármester az elhangzottaknak megfelelően kéri a Képviselő-testületet, hogy hozza meg 

határozatát a pályázati hirdetménynek a Dévaványai Hírlap 2014. március 7-i számában 

történő megjelentetéséről. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével a határozati javaslatban foglaltak 

szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a pályázati hirdetmény megjelentetése mellet dönt a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

55/2014. (II.27.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. em. 3. 

szám alatti költségalapú bérlakásra vonatkozóan a következő pályázati hirdetményt jelenteti 

meg a Dévaványai Hírlap 2014. március 7-i számában: 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. em. 

3. számú költségalapú bérlakását. 
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Az ingatlan paraméterei: 

A lakás 1 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 39,33 m
2 

Lakbérbeszámításhoz figyelembe vett alapterület 39,33 m
2
. 

A lakbér mértéke: 346,- Ft/m
2
/hó  

A lakás havi lakbére: 13.608,- Ft /hó 

A havi közös költség összege 700,- Ft/hó. 

Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes. 

A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a 

legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalja. 

A pályázati adatlapot a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es irodájában lehet 

igényelni. 

A pályázat benyújtási határideje: 2014.03.21. délelőtt 9 óra. 

A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú 

irodája 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester  

Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Dr. Hegedűs István a HEVIDENT 

fogszakorvosi Bt. tulajdonosa jelezte az önkormányzat felé, hogy többfunkciós kezelőszéke és 

kompresszora tönkrement, az orvosi műszerész szerint a szék alkatrészeinek beszerzése 

lehetetlen, illetve egyes részei már nem javíthatóak, így szükségessé vált egy új beszerzése. 

Dévaványa Város Önkormányzata és a HEVIDENT fogszakorvosi Bt. 2012.12.28-án kötött 

megállapodási szerződés 8. pontja alapján:  

,,Az évi 100.000,- Ft összeget meghaladó karbantartási munkálatok költségét a Megbízó 

viseli. A karbantartási munkálatok – kivéve a halaszthatatlan, az egészségügyi jogszabályi 

előírásoknak megfelelő munka végzését veszélyeztető, valamint az életveszélyt elhárító 

munkálatok – elvégzését évi 100.000,- Ft összeghatár felett a Megbízott köteles írásban 

engedélyeztetni a Megbízóval. 

Szerződő felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a feladatfinanszírozási 

rendszer keretében az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, 

törvényben előírt egyes feladatainak – így az egészségügyi alapellátásnak – az ellátását 

feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához támogatást biztosít, melyet a 

118. § (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó 

feladatainak kiadásaira fordíthat. Szerződő felek jelen szerződésben megerősítik azt a 

jogszabályi rendelkezést is (1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdés), miszerint a 

finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a Megbízó 

önkormányzatot az előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól.” 

A szerződésben foglaltak alapján, a tönkrement kezelőszéket, és a kompresszort Dévaványa 

Város Önkormányzata köteles a HEVIDENT fogszakorvosi Bt-nek beszerezni. Ennek 

értelmében Dévaványa Város Önkormányzata beszerzési eljárást indított. Az érintett 3 

ajánlattevőknek az árajánlatkérések megküldésre kerültek. Az árajánlatkérésben megadott 

határidőig, azaz 2014. február 26. 14
00

 óráig három cég megküldte ajánlatát az alábbi 

tartalommal: 
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 X-R Kft. 7635 Pécs, Kisszókó dűlő 17/3.                                4.844.986,- Ft (bruttó) 

 DENTOSZ Kft. 6700 Szeged, Gyöngytyúk u. 5.                    4.987.000,- Ft (bruttó) 

 Arganda Kft. 1046 Budapest, Nádor u. 9.                               5.098.950,- Ft (bruttó) 

A beérkezett ajánlatokból látható, hogy az X-R Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testült tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

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

fogszakorvosi Bt. részére szükségessé vált kezelőszék és kompresszor beszerzéséhez indított 

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

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

fogszakorvosi Bt. részére szükségessé vált kezelőszék és kompresszor beszerzés 

elvégzésére irányuló beszerzési eljárásra az ARGANDA Kft. (1046 Budapest, Nádor 

u. 9.), a DENTOSZ Kft. (6700 Szeged, Gyöngytyúk u. 5.) és az X-R Kft. (7635 Pécs, 

Kisszókó dűlő 17/3.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

fogszakorvosi Bt. részére beszerzendő kezelőszék és kompresszor beszerzés 

elvégzésére irányuló beszerzési eljárás eredményeként az X-R Kft. (7635 Pécs, 

Kisszókó dűlő 17/3.) - mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő - 4.844.986,- Ft bruttó 

áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

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

fogszakorvosi Bt. részére vásárolni kívánt kezelőszék és kompresszor megvásárlására 

irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint járjon el.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

56/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

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

fogszakorvosi Bt. részére szükségessé vált kezelőszék és kompresszor beszerzéséhez indított 

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

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

fogszakorvosi Bt. részére szükségessé vált kezelőszék és kompresszor beszerzés 

elvégzésére irányuló beszerzési eljárásra az ARGANDA Kft. (1046 Budapest, Nádor 

u. 9.), a DENTOSZ Kft. (6700 Szeged, Gyöngytyúk u. 5.) és az X-R Kft. (7635 Pécs, 

Kisszókó dűlő 17/3.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

fogszakorvosi Bt. részére beszerzendő kezelőszék és kompresszor beszerzés 

elvégzésére irányuló beszerzési eljárás eredményeként az X-R Kft. (7635 Pécs, 

Kisszókó dűlő 17/3.) - mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő - 4.844.986,- Ft bruttó 

áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a HEVIDENT 

fogszakorvosi Bt. részére vásárolni kívánt kezelőszék és kompresszor megvásárlására 

irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László Műszaki Irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Novák Imre alpolgármester megérkezett az ülésre, valamint dr. Ágoston Sándor az 

Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő visszaérkezett 

az ülésterembe, így a testület létszáma 9 fő.  
 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat a települési 

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi 

szabályairól szóló 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésre vonatkozóan a tavalyi év folyamán 2.000.000,- Ft 

támogatásban részesült.  

A beruházás összköltsége bruttó 2.390.140,- Ft.  

A beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárás keretében 3 

cégtől kért be árajánlatot.  

A megadott határidőig (2014. február 27. 10 óráig) kettő cég megküldte árajánlatát az alábbi 

tartalommal:  

1. Futizo Kft. 5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3.  nettó ár:  1.882.000,- Ft,  

bruttó ár:  2.390.140,- Ft 

2. Feke László 5510 Dévaványa, Kinizsi u. 25.    nettó ár:  1.953.700,- Ft,  

bruttó ár:  2.481.199,- Ft 

A beérkezett ajánlatokból látható, hogy a Futizó Kft. ajánlata a kedvezőbb. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testült tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „települési önkormányzatok 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 az alábbi döntéseket hozza: 

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

önkormányzatok 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 eredményeként a Futizo Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3.) 

és a Feke László (5510 Dévaványa, Kinizsi u. 25.) ajánlatai megfelelnek a 

jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére irányuló helyi beszerzési 

eljárás eredményeként a Futizo Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3.), - mint 

összességében legelőnyösebb ajánlattevő - 2.390.140,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

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

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztés 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 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

57/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „települési önkormányzatok 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 az alábbi döntéseket hozza: 

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

önkormányzatok 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 eredményeként a Futizo Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3.) 

és a Feke László (5510 Dévaványa, Kinizsi u. 25.) ajánlatai megfelelnek a 

jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  

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

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére irányuló helyi beszerzési 

eljárás eredményeként a Futizo Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/3.), - mint 

összességében legelőnyösebb ajánlattevő - 2.390.140,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

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

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztés kivitelezésére irányuló helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. március 3.  
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e még 

valakinek bejelentése? 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – javasolja, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre hívják meg a 

KalászNet Kft. képviselőjét, mivel panasz van a településen a kábeltévé szolgáltatásra. Nem 

megfelelő a képminősége, csatornaváltások történtek. Jó lenne, ha az általuk nyújtott 

szolgáltatást rendbe tennék. Megjegyzi, hogy a lakosok jelzései alapján tette meg ezt a 

javaslatot.  

Valánszki Róbert polgármester – nem látja annak akadályát, hogy a márciusi testületi ülésre 

meghívást kapjon a KalászNet Kft. képviselője.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – kérdése, hogy május 1-én milyen rendezvény lesz a településen? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy városi szintű rendezvény május 1-én nem 

lesz, a városi családi rendezvény mellett döntött a képviselő-testület. Tudomása van arról, 

hogy Bere Ferenc egyéni vállalkozó – az Autós Csárdánál – szervez programot. 

 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület 9 millió forintot nyert pályázati 

úton.  

Az élőfüves sportpálya gyepfelületének felújítása és a talajszerkezet javítása fog 

megvalósulni. 

A munkálatokat az önkormányzat kivállalta, az alvállalkozóként a Bankó Kft-t javasolja.   

A vállalási ár bruttó 2.083.765,- Ft.  

A vállalkozási szerződés tervezet 4. pontjában a fizetési határidő szerepel, mely szerint a 

szerződés aláírását követő 8 napon belül 30 % előleget utalnak, majd a 70 %-ot az átadás-

átvételtől számított 30 napon belül.  

A kivitelezési határidő. 2014. április 30.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

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

a műszaki ellenőr? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Bankó Kft-nek lesz műszaki ellenőre. 

Építési naplót kell vezetni jogszabály szerint. 

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

önkormányzat részéről ki fogja ellenőrizni a munkát? 

Megjegyzi, hogy nagyobb beruházások esetén a képviselő-testületnek bejárást kellene tartani, 

így láthatnák hogyan és milyen minőségben halad a munkavégzés. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, amikor a sportegyesület elnyerte ezt a 

pályázatot, elkezdtek cégeket keresni, akik pályafelújítással foglalkoznak. Több cég 

képviselőjével személyesen tárgyaltak a helyszínen, és pályabejárás is történt. A tárgyalás 

során megállapították, hogy a Bankó Kft-nek van olyan technikája, amivel jobbá lehet tenni a 

pályának a felületét. Az irodavezető röviden említést tesz arról, hogy milyen technológiával 

végzik a munkát. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – aggályaik vannak, 

hogy sok pénzt fordítanak a felújításra és még sem lesz jó a pálya, mint korábban már erre 

volt példa. 

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy ezzel a talaj minőséggel a pálya tökéletes 

soha nem lesz. Bíznak abban, hogy javítani lehet a minőségen. Nem látja annak akadályát, 

hogy a munkavégzést megnézzék.  
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A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri, a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Bankó Kft-t bízzák meg a Dévaványai SE Seres István 

Sporttelepének területén található 105 m x 66 m méretű élőfüves sportpálya gyepfelületének 

felújításával és talajszerkezetének javításával bruttó 2.083.765,- Ft vállalási árért kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

  

Határozat:  

58/2014.(II.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 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.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésével.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

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

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testült munkáját figyelemmel kisérték.  

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga az I-1/23-1/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
40 

órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

polgármester      jegyző 


