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I-1/9-6/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Séllei Zsigmond  képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Török József a Jászkun Volán Zrt. részéről, dr. Szathmáry Péter ügyvéd, 

közbeszerzési szakértő,  Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Karakas Anikó a  Szeghalom 

és Vidéke Takarékszövetkezet részéről, Gyányiné Diós Ildikó a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezet dévaványai kirendeltsége részéről, Csele Zsanett a K&H Bank Zrt. 

részéről, Dr. Zsurzsucz Zoltán az OTP Bank. ügyfélkapcsolati tanácsadója, Várkonyi Imre az 

OTP Bank KBC vezetője, Szabóné Kürti Magdolna az OTP Bank dévaványai fiókja részéről, 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezetője, Bene László a KalászNet Kft. képviseletében, 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Dr. Kulcsár László 

ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Lengyel László műszaki ügyintéző, Gyányi Irén 

szociális ügyintéző, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

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

művelődési ház részéről, Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi 

Bizottság tagja, Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok, 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, Séllei Zsigmond Képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 

jelen lenni.   

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
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Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetéről (különös tekintettel Dévaványa Város 

megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékről 

bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  

Előadók: a Körös Volán Zrt. képviselője, 

  a Jászkun Volán Zrt. képviselője, 

  a MÁV-START Zrt.  képviselője  

 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2013. évben végzett munkájáról. 

Előadó:  Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

3. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Előadó:   Földi Imre programirányító  

 

4. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Bejelentések  

 

 

A polgármester javasolja, hogy azon bejelentéseket, amelyek tárgyalásához vidékről érkeztek 

vendégek az első fő napirendi pontot követően tárgyalják meg.  

A polgármester elmondja még, hogy az 5., 6. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 

megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2014. évi 

kitüntetettjéről, Döntéshozatal „Dévaványa Sportjáért” elismerő cím 2014. évi 

kitüntetettjéről.)  

A polgármester javasolja, hogy a 6. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 

az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 

amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  

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: 

61/2014.(III.27.) Kt. hat. 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetéről (különös tekintettel Dévaványa Város 

megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékről 

bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  

Előadók: a Körös Volán Zrt. képviselője, 

  a Jászkun Volán Zrt. képviselője, 

  a MÁV-START Zrt.  képviselője  

 

2. Bejelentések 

 

3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2013. évben végzett munkájáról. 

Előadó: Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

4. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Előadó:   Földi Imre programirányító  

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

6. Bejelentések  

 

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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 az 56/2014.(II.27.) Kt. határozat végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, 

- amely a HEVIDENT fogszakorvosi Bt. részére szükségessé vált kezelőszék és kompresszor 

beszerzésével kapcsolatos - hogy a szerződés a jelentés készítése óta megkötésre került. 

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. március 11-én társulási ülésen vett részt Szeghalmon, ahol ismételten 

napirenden volt az orvosi ügyelet kérdése. A SANI-MED TRANS Kft. ajánlata 20,- 

Ft/lakos, valamint 18,- Ft/lakos összegű hozzájárulást kell majd megfizetni. Ahhoz, 

hogy Dévaványán is hivatalosan működhessen a mentőtiszt, elsősegély hellyé kell 

minősíteni az eddig használt helyiséget. 

- 2014. március 18-án a Szociális Szövetkezet kapcsán tartottak megbeszélést.  

- 2014. március 21-én a TOP programmal kapcsolatban tartottak megbeszélést 

Gyomaendrődön. A programban változás történt, mivel kistérségi szintről járási 

szintre váltottak a pénzek felosztását illetően, így Dévaványa Ecsegfalvával, 

Csárdaszállásal és Gyomaendrőddel egy járáshoz igazodik. A kapott információ 

alapján ez Dévaványát pénzügyileg nem fogja különösebben érinteni, körülbelül 

ugyanolyan összegre kell számítani, mint a kistérséghez való tartozáskor volt. Új 

adatlapot kellett kitölteni az elképzelésekről. Az előző 24 pontos adatlaphoz mérten ez 
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már csak 6 pontos volt, sok minden kikerült belőle, a lényeges elképzelések azonban 

benne vannak, újabb megbeszélés április 1-jén lesz ennek kapcsán.  

- 2014. március 25-én volt egy Turisztikai Ötletbörze Dévaványán. A Torinform iroda 

egy marketing-stratégiát kíván összeállítani, annak érdekében, hogy Dévaványán is 

fellendülhessen a turizmus.  

- A hónap folyamán sokat foglalkoztak a földterületek haszonbérletére vonatkozó 

szerződésekkel, pályázati kiírásokkal, felhívásokkal. 

- A vérvételt végző két dolgozó 2014. április 30-án befejezi ezen tevékenységét, a 

munka május 1-től a megszokott módon megy tovább. 

- A szakellátások kérdésében több alkalommal egyeztetett a gyomaendrődi 

polgármesterrel Várfi Andrással úrral, valamint Dr. Torma Évával a gyomaendrődi 

szakrendelő vezetőjével. A választásokat követően fognak ez ügyben tisztábban látni. 

Néhány szakellátást már a 2014-es évben is szeretnének biztosítani Dévaványán. 

- A Gyoma-Dévaványa között lévő útból 1 km-es szakasz felújítása folyik, jelenleg 

aszfaltozzák, úgy gondolja, hogy jól halad a munka. Április 1-jére az átadásnak meg 

kell történni.  

- A jelenlévőket, illetve a TV képernyője előtt lévőket is szeretettel várja 2014. április 

5-én 14 órakor a Városi Játszótér ünnepélyes átadására, melyet Farkas Zoltán a 

megyei közgyűlés elnöke és Dankó Béla országgyűlési képviselő is megtisztel 

jelenlétével. 

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, 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

62/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2014.(II.27.), 

47/2014.(II.27.), 48/2014.(II.27.), 49/2014.(II.27.), 51/2014.(II.27.), 52/2014.(II.27.), 

53/2014.(II.27.), 54/2014.(II.27.), 55/2014. (II.27.), 56/2014.(II.27.), 57/2014.(II.27.) 

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 

tömegközlekedés helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  
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A polgármester elmondja, hogy Gémes Tibor a Körös-Volán Zrt. személyszállítási igazgatója 

levélben jelezte, hogy nem kívánnak részt venni az ülésen, mivel az elmúlt évben lényegi 

változás nem történt és nem is várható Dévavaványát érintően a menetrendben. 

Katona Zoltán a MÁV-START Zrt. regionális koordinátora jelezte, hogy a mai ülésen más 

egyéb jellegű elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. 

A polgármester köszönti Török Józsefet, aki a Jászkun Volán Zrt. képviseletében van jelen. 

A polgármester megadja a szót részére. 

Török József a Jászkun Volán Zrt. képviselője – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a Zrt. kiemelt feladatként kezeli az elnyert közszolgáltatási szerződés szerint 

a Jász-Nagykun-Szolnok megye és annak térségébe tartozó 78 településen élők utaztatási 

igényeinek kielégítését. A napi hivatás gyakorlatilag a kistérségen belül történik, beleértve a 

megye határt és az átnyúló kistérségi forgalmat is. Biztosítják továbbá a távolsági járatokat, 

fővárosi és nagyobb iskolai városok elérhetőségét is. A társaság fő célja a személyszállítási 

piacon való versenyképesség növelése.  

Két évvel ezelőtt indított el a Jászkun Volán Zrt. pályázat útján egy forgalomirányítási 

rendszert, mely GPS alapú, illetve bérletérvényesítő készüléket is alkalmaznak. Ezek a 

rendszerek rögzítik az autóbuszok helyzetét, előtárják a beavatkozási igényt, amennyiben az 

szükséges. A későbbiek folyamán az operatív irányítás pontosabb támogatását is szolgálja 

majd.  

Most nyert egy pályázatuk, amelyben az információs rendszer segítségével biztosítható lesz 

az infó-kommunikációs akadálymentesítés hang és képi formában. Ezen szolgáltatások webes 

felületeken is elérhetőek lesznek majd.  

A 2013-as évben átlagosan 180 autóbusszal rendelkeztek. Az év során 12,8 millió km-t tettek 

meg és 15 millió főt szállítottak a buszok, amely 12 ezerrel több, mint amennyi a 2012-es 

évben volt. Szót ejt arról, hogy mely vonalon mennyi autóbusz üzemel az adott napokon. 

Megköszöni a figyelmet, ha van kérdés, arra szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Török Józsefnek az elmondottakat. 

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

elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen foglalkoztak a témával, 

megtárgyalták az egyetlen írásos tájékoztatót, amely a MÁV-START Zrt. részéről érkezett, 

valamint a Körös-Volán Zrt. levelét tudomásul vették. A tájékoztatót elfogadásra javasolják a 

testület felé.   

A bizottság elnöke elmondja, hogy jó lenne, ha indulna egy járat, amely a Kisújszállás-

Ecsegfalva-Dévaványa-Gyoma vonalon közlekedne és a reggeli iskolakezdésre beérkezne 

Gyomaendrődre. Jelenleg nincs megoldva az ecsegfalvi lakosok Gyomára való utaztatása. 

Ugyanezt a vonalat javasolná egy délutáni járattal is, hogy a visszaút is meg legyen oldva.  

Észrevétele még, hogy az esti órákban nem megoldott a közlekedés Dévaványáról 

Kisújszállás irányába, véleménye szerint ez nagy probléma a lakosság számára. 

Ennyiben kívánta elmondani véleményét. 

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

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni a szót, 

köszönti a jelenlévőket.  

dr. Ágoston Sándor képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy a Gyomán tanuló 

diákoknak valóban nincs kellő járat biztosítva a hazautazáshoz, a tanórák befejeztével 1,5-2 

órákat kell várni a buszokra. 

Török József a Jászkun Volán Zrt. képviselője – elmondja, hogy mivel a volánokat ez évtől 

összevonják, ezért változások várhatóak, ezért az elhangzottakra most nem reagál. A 
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volántársaságok egyesítését követően tudnak egyeztetni arról, hogy mit tudnak tenni ez 

ügyben.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a választ Török Józsefnek.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?  

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja, hogy az írásos és szóbeli tájékoztatót fogadják el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a tömegközlekedés helyzetéről szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

63/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tömegközlekedés helyzetéről 

szóló tájékoztatókat - jóváhagyólag - tudomásul veszi.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

(A MÁV-START Zrt. tájékoztatója, valamint a Körös Volán Zrt. levele a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmaz. 

Elmondja, hogy a városközpontban 41 db aszfaltos gépjármű parkoló kialakításának 

kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívás megtárgyalására kerül sor.  

A polgármester megadja a szót Dr. Szathmáry Péter ügyvéd részére, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket. 

Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő – elmondja, hogy elkészítette az 

ajánlattételi felhívást, amelynek tárgya: Dévaványa városközpontjában az Árpád u.  

– Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút 

építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig el nem készült parkolóhelyek kialakítása. 

Parkolóhelyek száma összesen: 41 db aszfaltos gépjármű parkoló. 

Elmondja, hogy a parkolókat szeptember 30-ig szeretnének megvalósítani. Ehhez a 

határidőhöz igazították az ajánlattételi felhívás feltételeit.  

Az egyeztetés során két dolog került észrevételre, melyeket mindenképpen korrigálni kell a 

felhívásban.  

Az egyik az ellenszolgáltatás kifizetésével kapcsolatos feltételek kapcsán merült fel. Ennek 

pontját javasolná kiegészíteni. Mivel engedélyköteles beruházásról van szó, ezért rögzíteni 

kell, hogy fordított áfát kell alkalmazni az ajánlattevőknek a kifizetésnél.  

A másik dolog, hogy a 12. pontban a pénzügyi alkalmasság körében kérték a beszámolót, 

előírták, hogy abban mi kerül kivizsgálásra, azonban a kettő között nem volt összhang. Az 

alkalmasságként leírtakban az utolsó 3 lezárt üzleti évet szeretnék látni, azonban az említett 

pontból kimaradt a 3 éves kitétel.  
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Az alkalmassági feltételek vonatkozásában a már megszokott rend szerint haladtak. 

Referenciák vonatkozásában is az a mérték került meghatározásra, amit minimálisan 

szükségesnek vélt. 

Az ajánlattételi határidőt a lehető legrövidebbre szabták meg, így április közepén eredményt 

lehet hirdetni.  

Röviden ennyit kívánt elmondani, ha van kérdés, arra szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dr. Szathmáry Péter ügyvédnek az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság az ajánlattételi felhívást egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé, valamint egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő három 

cégtől kérjenek ajánlatot. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a pályázati felhívásban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

64/2014.(III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Dévaványa városközpontjában az 

Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és 

kerékpárút építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig el nem készült 41 db aszfaltos 

gépjármű parkolóhelyek kialakítására vonatkozóan az alábbi ajánlattételi felhívást fogadja el: 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

1. Ajánlatkérő: 

 
 Dévaványa Város Önkormányzata 
 székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. szám 

 adószáma: 15725321-2-04 

 számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

 bankszámlaszám: 10402142-49564855-56551387 

 képviseli: Valánszki Róbert polgármester 

 Telefon/fax:  
 e-mail:  
   
1.1. Ajánlatkérő nevében eljáró: 
 Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.  
 Telefon/fax: 66/444-568  
 e-mail: drszathmary@t-online.hu  
   
2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
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 A Kbt. Harmadik rész 122/A §.(1) bekezdése alapján, hirdetmény közzététele nélküli 

eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült érték nem éri el a nettó 150 

millió forintot. 

Az ajánlattételi kötöttség az ajánlatok felbontását követően áll be. 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei  
 Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt készített és az ajánlattételi felhívással 

egyidejűleg, térítésmentesen és elektronikus úton is megküldi ajánlattevőknek. 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  
 A közbeszerzés rövid elnevezése: Dévaványa parkoló építés 

 

A közbeszerzés tárgya, mennyisége: Dévaványa városközpontjában az Árpád u. – 

Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút 

építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig el nem készült parkolóhelyek 

kialakítása 

Parkolóhelyek száma összesen: 41 db aszfaltos gépjármű parkoló 

A parkolók a 4205 jelű út mellett az alábbi helyeken szerepelnek: 

 29+745-29+811 km szelvény között a déli oldalon 8 db párhuzamos parkoló 

kialakítása 

 29+880-29+946 km szelvény között a déli oldalon 8 db párhuzamos parkoló 

kialakítása 

 30+143-30+235 km szelvény között az északi oldalon 10 db és déli oldalon 7 db 

párhuzamos parkoló kialakítása 

Köleshalmi utcán 4-4 db merőleges parkoló kiépítése a hozzá kapcsolódó megközelítő 

járdákkal együtt. 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják:  
  Építés beruházás kivitelezésére irányuló kivitelezési szerződés. 
6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:   
 A kivitelezés befejezési határideje: 2014. szeptember 30. 
7. A teljesítés helye:   
 Dévaványa belterülete   
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás:  

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. 12. 

§ (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 10 %-nak 

megfelelő összegű előleg igénylését teszi lehetővé, amelynek kifizetése legkésőbb az 

építési munkaterület átadást követő 15 napon belül történik meg. 

A kivitelezés során két rész-számla benyújtására van lehetőség 40 és 80 %-os 

készültségnél (műszaki ellenőri teljesítésigazolása alapján). 

A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, 100 %-os készültségnél nyújtható be a 

végszámla (műszaki ellenőri teljesítésigazolása alapján). 

Az előleg összegének elszámolása akként történik, hogy a rész-számlák és a végszámla 

összegéből az adott számla összegének 10 %-a kerül elszámolásra. 

A számlák kifizetése a Kbt. 130. §-a, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. §-a 

szerint történik meg. 

A beruházás engedélyköteles, ezért az ellenérték kifizetése a fordított ÁFA fizetés 

szabályai alá esik. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a rész ajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:  
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 Több változatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. 
10. Az ajánlatok értékelési szempontja  
 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (HUF).  
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:   
 Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód:  

K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  

K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 

meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  

Igazolási mód:  

A Kbt. 122. § (1) bekezdésében előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a 

szerint.  

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10. §-a szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és 

adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 

csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. vevő más szervezet vonatkozásában csak a 

Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és 

a megkövetelt igazolási módot:  
 12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények:  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

P.1. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves 

beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt 

üzleti évre vonatkozóan.  

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az 

ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 14. § (3) 

bekezdésében foglaltakra.  

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) 

kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági 

követelmény (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági 

feltételnek elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti évében mérleg szerinti 

üzleti eredménye egynél több évben negatív. 

A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági 

szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (építési vagy felújítási munkák) 
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származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mértékét 20.000.000,- 

Ft-ban határozza meg.  

A P.1. pont esetében Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (8) bekezdése 

alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy megfelel az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó 

alkalmassági követelményeknek.  

 

P.2. Nyilatkozat az előző három évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti 

tevékenységből származó árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak . (Kbt. 55.§. (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont). 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján kizárólag 

a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat csatolását írja elő. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) 

bekezdése és a Kbt. 55. §. (5-6) bekezdésében foglaltakra is. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti évében a közbeszerzés 

tárgya szerinti tevékenységéből származó árbevétel összességében nem érte el a 30 

millió forintot. 

 

12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények:  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

 

M.1. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt 

évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé öt év/hó/napjáig terjedő időszakot 

vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

M.1. Nem rendelkezik a vizsgált időszakban legalább egy befejezett (sikeres műszaki 

átadás-átvétellel lezárt) útépítési munkáról szóló referenciával, amelynek értéke eléri a 

nettó 20.000.000,- forintot. 

 

A M.1. pont esetében alkalmazandó Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. 

§ (8) bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelménynek (követelményeknek). 

 

M.2. Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát, 

a végzettségét igazoló okirat másolatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember 

alkalmasság igazolásához szükséges jogosultságát Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki 

Kamara honlapján ellenőrzi.  

 

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) 

kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
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az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, legalább 1 fő MV-KÉ 

kategóriájú jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel. 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a 

fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az 

előírt szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelményeknek.  
13. Ajánlattételi határidő:   
 2014. április 16. 10:00 óra  
14. Ajánlatok benyújtásának címe:  

Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210. 
15. Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  
Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  
 az ajánlat(ok) felbontásának helye: 

Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210. 

az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 

2014. április 16. 10:00 óra 

az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. 
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van 

kötve. Az ajánlati kötöttség 60 nap. 
 

18. 
Európai Uniós Alapokra vonatkozó információk: 

A szerződés Európai Uniós Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

nem kapcsolatos  
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamit a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információt:  
 Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték 

adásához.  

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárásáig a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot 

köteles nyújtani a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján, melyet a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárást követően a jótállás időtartamára szükséges meghosszabbítani jól 

teljesítési (jótállási) biztosítékként. 

Nyertes ajánlattevő nem teljesítése esetén a teljesítési biztosíték összegét teljes 

egészében elveszti. A teljesítési biztosíték mellett Ajánlatkérő a kötbér igényét és a 

biztosíték összegét meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Nyertes 

ajánlattevővel szemben.  

Nyertes ajánlattevő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági 

igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélküli számított ellenszolgáltatás 5%-
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nak megfelelő biztosítékot köteles teljesíteni a Kbt. 126. §. (3) bekezdésében foglaltak 

szerint. 

A biztosítékok teljesítése a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt valamely 

módon történhet, a nyertes ajánlattevő választása szerint, a (8) bekezdésben biztosított 

lehetőség mellett.  

Nyertes ajánlattevőt az építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti 

szavatossági kötelezettség terheli. Nyertes ajánlattevő a hibátlan teljesítésre a 

teljesítéstől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni. Ajánlatkérő köteles a 

szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Nyertes 

ajánlattevővel haladéktalanul, írásban közölni.  

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról 

és intézkedéseiről Ajánlatkérőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a 

jótállási biztosíték terhére a szükséges munkákat elvégeztetni. 
20. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben) 

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése 

során közös gazdasági társaság létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén 

a Kbt. 25. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek 

egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell 

kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.  
21. Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:  
 Összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2014. április 25. 

Szerződéskötés tervezett időpontja: az összegzés megküldése napját követő 10 napos 

időtartam lejárta utáni első munkanap. 
22. Egyéb információk:  
 1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint biztosítja. A hiánypótlás 

teljes körű.  

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésekben 

foglaltakról, a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 126. § (5) bekezdésében 

foglaltakról, és adott esetben az 58. § (3) bekezdésében foglaltakról.  

3. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles a munkavállalók védelmére és 

a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről tájékozódni, amelyeknek a 

teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  

4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében 

szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg.  

5. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a kötelezettségvállaló 

(ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot 

meghatalmazással kell igazolni.  

6. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, az 

alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek adatait a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, az 

alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az adatai nem találhatóak meg, 

akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t 

eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.  

7. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján előírja, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kéri 
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kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az előírt felelősségbiztosítási mértékére 

tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: kártérítési limit 30 

millió forint/év, illetve káreseményenként 15 millió forint/kár. 

8. Az ajánlattevő ajánlatához köteles nyilatkozatot csatolni, hogy a papír alapon 

benyújtott ajánlat és az elektronikus úton (pdf formátumban) benyújtott ajánlat 

egymással mindenben megegyezik. 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, 

a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. 

10. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

nyilatkozatát az előírt biztosítékok határidőre történő nyújtásáról. 

11. Az ajánlatban az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásoknak minősül-e. 

12. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással, kell ellátni. Az 

ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.  

Az ajánlat első lapja a felolvasólap, amely tartalmazza: 

 az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét) 

 az ajánlati árat 

Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az 

ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 

valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen 

jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az 

ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására 

nem jogosult. 

13. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és 

elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja.  

14. Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott összeállított 

formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani) 1 példányban, valamint 1 

példányban CD adathordozón (kompletten 1 db fájlban PDF formátumban, mely a 

teljes nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza, továbbá az árazott költségvetést .xls 

fájlformátumba) kérjük benyújtani. A 1 példány ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 

db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi 

szövegeket: „Dévaványa parkoló építés” projekt megvalósítása.” valamint „Tilos 

felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a benyújtott példányok 

(a papíralapon benyújtott és elektronikusan, adathordozón benyújtott ajánlat) között 

eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti 

mérvadónak.  

15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.  
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 2014. március 31.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a gépjármű parkolók kivitelezésére vonatkozóan az alábbi cégektől 

kérjenek ajánlatot:  

- BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 

- BONAG Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) 

- FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás kir. u. 31/3.), kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

65/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

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

városközpontjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, 

parkoló- és kerékpárút építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig el nem készült 41 

db parkolóhelyek kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan az alábbi 

vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

 

- BORGULA-ÉP Kft.  (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 

- BONAG Kft.   (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) 

- FUTIZO Kft.   (5700 Gyula, Mátyás kir. u. 31/3.) 

 

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

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. március 31. – az ajánlattételi felhívás megküldésére – 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – áttér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a 

temető üzemetetéséről szóló tájékoztató a 2013-as évre vonatkozóan. 

A polgármester megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője részére, ha az írásos 

anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a testületi ülésen jelenlévőket. 

Elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülésen szóban tájékoztatta a képviselőket a 2013-

as évi működésükről.  

Az ügyvezető elmondja, hogy a szemétszállítás kérdésével kapcsolatban jelentős változás 

történt. Szolgáltató váltásra került sor, megállapodást kötöttek az ott lévő konténerek 

ürítésére, melyből 4 darabot biztosított az Önkormányzat. Ezek heti rendszerességgel ürítésre 

kerülnek. 

Megkezdődött a ravatalozó külső részének felújítása, egy tisztasági meszelést végeznek, 

illetve az álmennyezet felújításra kerül. 

A 2013-as év -1.646.629,- Ft-os veszteséggel zárult. Ezt sok minden befolyásolta. A 

településen két szolgáltató működött a 2013-as évben, így a temetkezésből származó 

bevételek is megoszlottak. A Pietas Kft. 63 főt temetett el, 48 főt pedig a békéscsabai 

Temetkezési Szolgáltató Kft. Jelenleg a Kft. egyedül végzi ezt a tevékenységet a településen.  

Az ülés napján látogatást tett a temetőben. A fűnyírásra kell gondot fordítani. Úgy véli, a 

temető egyre inkább kezd rendezetté válni, a problémák megoldásán dolgoznak. Korábban 4 

fő elkerült a Kft-től, most ismét itt teszik a dolgukat.  

Az ügyvezető ennyivel kívánta szóban kiegészíteni a beszámolót. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az ügyvezetőnek.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

képviselő – megköszöni a szót.  

A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, illetve véleményezte a beszámolót. A beszámolóban 

látható, hogy a temetkezés veszteséggel üzemel, azonban megjelöli ennek okát, a konkurencia 

megjelenését. Ez a cég azóta már megszűnt. 

Az ügyvezető úr a beszámolójában említi, hogy az önkormányzat által meghatározott díjak 

emelését javasolja 10 %-kal. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja az önkormányzat által 

meghatározott díjak 10 %-kal történő emelését.  

A beszámolót elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – köszöni az ügyvezető urat. 

Kérdése, hogy milyen állásfoglalás született az állampolgári jogon járó temetésről? 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy elkészült az új temetkezési 

törvény, sokan részt vettek ennek megalkotásában. A szociális temetés 2014. január 1-től 

került volna bevezetésre, amelynek hatálybalépése 2015. január 1. lesz.  

dr. Ágoston Sándor képviselő úr felvetésére elmondja, hogy több javaslat hangzott el az 

állampolgári jogon járó temetéssel kapcsolatban. A környező országokban, mint például 

Romániában, kb. 140.000,- Ft jár alanyi jogon. További országokat említ még az ügyvezető. 

Magyarországon 70.000,- Ft-ot javasoltak alanyi jogon a temetési költségek könnyítésére, 

azonban ezt most nem fogadták el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást az ügyvezető úrnak.  

A Pénzügyi Bizottság véleményét annyival egészíteni ki, hogy a ravatalozó felújítását az 

önkormányzat is tervbe vette, a fejlesztési elképzelések között szerepel. A Kft. már 

megrendelt egy urnafalat, az Önkormányzat ennek a dupláját szeretné.  

A beszámolóban szerepel, hogy a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát kérik olyan 

formában, hogy a bevételből keletkezett teljes összeg maradjon a Kft-nél. Eddig úgy volt, 

hogy az eladott sírhelyek után 30 %-ot visszafizetett a Kft. az Önkormányzatnak, most ennek 

a 30 %-nak a megszűnéséről volna szó. A szemétszállítást, fűnyírást és az ehhez hasonló 

feladatokat a közfoglalkoztatás keretein belül meg lehetne oldani. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József képviselő – megköszöni a szót.  

Elmondja, arról volt már szó, hogy a 216.000,- Ft befizetésétől eltekint az Önkormányzat és 

ezt az összeget a temetőre kell fordítani.  

Dékány József Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy nagyobb szerepet kell vállalni az üzemeltetésben az 

önkormányzatnak. A lakosságot nem szeretnék terhelni a díjak emelésével, hiszen így is 

nagyon magas a temetkezési költség.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

A polgármester is így gondolja. Éves szinten a 30 % kb. 400.000,- Ft-ot jelent.  

Dönteni szükséges arról, hogy a 30%-os visszafizetési kötelezettség szűnjön meg, valamint 

arról, hogy az önkormányzat által meghatározott díjakat nem emelik meg 10 %-kal.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a beszámolót elfogadja, egyetért azzal, hogy a köztemetőben jelenleg hatályos díjak 

mértékét ne módosítsák, valamint azzal, hogy az önkormányzat által megállapított díjakból 

származó bevétel 30 %-át a Kft. ne adja át az önkormányzat részére, hanem azt fordítsa a 

temető üzemeltetésére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

66/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Egyházi 

Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a köztemetőben jelenleg hatályos díjak 

mértékét nem kívánja módosítani. 

 

Továbbá úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződés III/3. pontja kerüljön 

módosításra, mely szerint a szolgáltató a sírhelyek értékesítéséből származó 

bevételek 30 %-át ne adja át az önkormányzat részére, azt fordítsa a temető 

üzemeltetésére. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosításával.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – áttér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a 

KalászNet Kft. tájékoztatója a településen végzett szolgáltatásról. 

A polgármester megadja a szót Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezetője részére. 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – üdvözöli az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a cég tulajdonosi köre speciális, hiszen a Magyar Telekom Nyrt. a KalászNet 

Kft. kizárólagos, 100 %-os tulajdonosa. Elsősorban azért került létrehozásra, hogy a kisebb 

kábeltévé hálózatokat is sikerrel fel tudja fejleszteni arra a szintre, amit egyébként a Telekom 

Nyrt. által üzemeltetett hálózatok is elérnek és biztosítanak az ország más településein. A 

műszaki fejlesztések abba az irányba mennek, hogy a modernebb internet és tv szolgáltatások 

kerülhessenek bevezetésre. Ennek műszaki feltételét folyamatosan próbálják biztosítani. A 

napokban jártak a kollégái Dévaványán az antenna-rendszer átépítése kapcsán. Ez vélhetően 

1-2 hónapon belül megvalósulhat. Az antenna átépítéssel a jelenlegi internet szolgáltatás 

változni fog.   

Úgy gondolja a kínálat megfelelő a településen, ügyfelektől visszajelzés hozzájuk nem, vagy 

csak ritkán jut el. Nincs arról információja, hogy valami hiányozna a kínálatból. Ezt a 

kínálatot fenntartják, vagy pedig megpróbálnak olyan elosztási szerződéseket kötni a 

műsorszolgáltatókkal, amelyek a bővítést, színesítést szolgálnák.  

A digitális tv bevezetése egy hosszabb távú terv, jelen pillanatban nem tudnak olyan 

sávszélesség kapacitást biztosítani, ami lehetővé tenné, hogy 50-60 digitális csatornát 

biztosítsanak megfelelő földi hálózaton. A közeljövőben az internet csomagok fognak 

változni. 

Terveik között szerepel még a 2014. évre vonatkozóan, hogy új szolgáltatáscsomagot 

vezetnek be. 

Röviden ennyit kívánt elmondani. 
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A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a szóbeli tájékoztatót az ügyvezető 

igazgatónak. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy ő kezdeményezte, hogy a Kft. adjon tájékoztatást a településen 

végzett szolgáltatásáról. Az a kérése a Kft. felé, hogy a számlán, melyet megkapnak a 

lakosok, azon jól látható legyen az elérhetőségük.  

Elmondja, hogy bizonyos csatornák fel lettek cserélve, ami különösképpen az idősek körében 

jelent problémát.   

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy ez a januári 

csatornaváltás miatt történt, hogy a csatornák más helyre kerültek, a változás jellemzően a 

közszolgálati csatornákat érintette. Jelenleg egységes a csatornakiosztás, az alapcsomagban 68 

csatorna szerepel. Az esetleges cserék kiküszöbölhetőek, újra kell hangolni a televíziót.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy régóta foglalkozik televíziók javításával Dévaványán. Az első 

dévaványai szolgáltató a DKTV volt. Az előző tulajdonossal nehéz volt felvenni a kapcsolatot 

még telefonon keresztül is, illetve a csomagmódosításokról egyszer sem sikerült velük 

beszélni.  

Siklósi Gábor a KalászNet Kft ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy ők ebben is partnerek, 

ez ügyben is lehet őket keresni. 

Dékány József Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – véleménye szerint a jelenlegi csatornakiosztás sem a legjobb. Biztos benne, hogy 

lehetne ésszerűsíteni és sokkal több bekötést lehetne eszközölni 2-3 olyan csomaggal, 

amelyek rugalmasabbak és kimerítik az érdeklődési köröket.  

Kérdése, ha lakossági kezdeményezés lenne a csomagokra, akkor ebben a Kft. partner-e? 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy az analóg kábeltévé 

rendszereknek a frekvenciatartománya véges. Ahol bővülnek a csomagok, ott a digitális 

szolgáltatás adja hozzá az alapot, ezeknél lehet bővíteni. Az analóg rendszernél a csatorna 

szám adott, ezen belül lehet variálni.  

Az alapcsomagnak van 6-8 frekvenciája, melynek esetében 50 körüli csatornáról van szó.  

Dékány József Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – a kábeltévé kezelése a legegyszerűbb, az idősek is könnyen boldogulnak vele.  

Véleménye szerint sok új ügyfelet lehetne szerezni a csomagok átvariálásával.  

Megjegyzi, hogy az utóbbi időben sokan váltottak szolgáltatót. 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft ügyvezető igazgatója – már említette, hogy nyitottak a 

lakossági igényekre is. Ha van rá lehetőség, nem jár plusz teherrel, akkor megpróbálnak tenni 

ez ügyben. Hosszabb folyamatról van szó, de lehetséges. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat, megadja a szót Földi Imre 

részére. 

Földi Imre képviselő – köszönti az ügyvezető igazgató urat. 

Egyetért az eddig elhangzottakkal, nem ismételné meg képviselő társait. 

Említést tesz arról, hogy sok esetben a kép minősége kifogásolható, lefagy, valamint az 

internet sebességével is gondok vannak. Az elmondottakat személyesen is tapasztalja.  

Siklósi Gábor a KalászNet Kft ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy a kompenzáció 

előfeltétele, hogy az ügyfél részéről bejelentés érkezzen feléjük.  

Kéri, hogy a szolgáltatást igénybevevők jelentsék feléjük a hibákat, észrevételeiket, mivel 

abban az esetben tudnak lépni, a fejlesztéseket elvégezni. Gazdaságilag nincs lehetőségük 

arra, hogy egy komplett új hálózatot építsenek ki a településen.  
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Véleménye szerint, amikor a régi fejállomás cserére került, akkor lehettek olyan problémák, 

amelyek rendszeresen okozhattak képminőség romlást, a kép lefagyását. A műszaki kollégák 

azóta ezt stabilizálták, illetve új internet-összeköttetés kiépítésén dolgoznak, egy új 

antennaállomás létrehozásával. Ezt követően egy új központi berendezést is beüzemelnek, 

amelynek segítségével jobban tudják majd irányítani a forgalmat, kezelni a sávszélességeket.  

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy véleményét nem támadásnak szánta. Amikor egy 

minőséginek szánt szolgáltatás nem 100 %-osan teljesít, akkor a lakos elkezd mérlegelni. 

Bízik abban, hogy minél hamarabb helyreáll a rendszer és a kompenzáció is jelentkezni fog.  

Feke László műszaki irodavezető – kérdésként teszi fel az ügyvezető igazgató felé, hogy a 

jövőben várható-e valamilyen negatív irányú változás az árképzésben?  

A tulajdonosváltás óta észrevehető az internet kihasználtságának csökkenése is. 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy a legtöbb előfizetőnél 

az internet jelent problémát. Dolgoznak a szolgáltatás minőségének stabilizálásán, bízik 

abban, hogy ennek hamarosan érzékelhető eredménye lesz. Jelenleg a Kft. is egy harmadik 

partnertől veszi igénybe a településen, ez egy örökölt szolgáltatás, még nem rendelkeznek 

olyan műszaki háttérrel, amely szükséges az általuk is megfelelőnek ítélt minőség 

biztosításához. 

Az árképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi díjcsomag struktúra a Kft. számára is 

bonyolultabb annál, mint amit ők szükségesnek tartanak. A TV, az internet és telefon csomag 

szétválasztásán dolgoznak, ez azonban hosszabb folyamat. Cél, hogy egy tiszta, jól 

összerakható, kiválasztható szolgáltatáscsomag legyen az igényeknek megfelelően. Biztosan 

lesznek árváltozások, bízik abban, hogy megtakarítást jelent majd. 

Feke László műszaki irodavezető – kérdése, hogy az internet javulása mikorra várható? 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy 

a nyári hónapokban várható a fejlesztés és ezzel az internet helyreállítása is.  

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

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

képviselő – kérdése, hogy a rezsicsökkentés érvényes-e a KalászNet Kft. szolgáltatására? 

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy ez a Kft. 

szolgáltatására jelenleg nem vonatkozik.  

Valánszki Róbert polgármester – bízik abban, hogy az elmondottak megvalósulnak. 

Partnerek a változáshoz, bízik abban, hogy sikeresen együtt tudnak működni és ez a lakosság 

részéről is kevesebb panasszal fog majd járni.  

Siklósi Gábor a KalászNet Kft. ügyvezető igazgatója – elmondja, hogy a www.kalasznet.hu 

weboldalon keresztül elérhetőek a legfrissebb, éppen aktuális információk, árak, 

szolgáltatások tekintetében.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatót az ügyvezető igazgatónak. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a KalászNet Kft. szóbeli tájékoztatóját a Dévaványán végzett kábeltelevíziós 

szolgáltatásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

http://www.kalasznet.hu/
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Határozat: 

67/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KalászNet Kft. szóbeli 

tájékoztatóját – a Dévaványán végzett kábeltelevíziós szolgáltatásról – jóváhagyólag 

elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

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

képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszám 7 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentésre, amely az önkormányzati 

számlák vezetésével és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos anyag 

megtárgyalása.  

Mivel Dékány József a Pénzügyi Bizottság elnöke, távozott az ülésteremből, így megadja a 

szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottakat.  

Kiss Károly a Pénzügyi Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, személyesen kezdeményezte, hogy az önkormányzati számlák 

vezetésével, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan készüljön előterjesztés és 

kérjenek be ajánlatokat pénzintézetektől.   

Úgy tűnik, hogy a Kereskedelmi és Hitel Bankkal meg fog szűni a kapcsolata az 

önkormányzatnak, ugyanis a devizahiteleket az állam átvállalta és emiatt úgy gondolják, hogy 

olcsóbb megoldást kell keresni a számlavezetésre vonatkozóan. Árajánlatot kértek be a K&H 

Banktól, az OTP Banktól és a Szeghalom és Vidéke takarékszövetkezettől. A Pénzügyi 

Bizottság a hétfői ülésén hosszasan tárgyalta ezt a témát.  

A K&H Bankot szinte azonnal kizárták a további tárgyalásokból, hiszen ők adták a 

legmagasabb árajánlatot. Ezután az OTP Bank és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 

ajánlatairól folytatódott a tárgyalás. A két bank között vannak eltérések, amelyek ugyan nem 

jelentősek. Említést tett a bizottsági ülésen arról, hogy az OTP Bank helyi fiókjánál gyakran 

kiürül az ATM. Az ülésen jelenlévő OTP Bank képviselőitől azt a választ kapta, hogy a 

lakosok a fizetésük megérkezéséről szóló értesítés után egyből az ATM-hez mennek, hogy 

levegyék a pénzt. A helyi OTP Bank fiókvezetője elmondta, hogy az ATM feltöltését a 

legrövidebb időn belül próbálják megoldani. A képviselő véleménye, hogy a településen jó 

lenne még egy ATM-et elhelyezni, viszont erre a felvetésére a bizottsági ülésen nem hangzott 

el pozitív válasz.  

Elmondja, hogy a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége egy rugalmas 

nyitvatartási idővel rendelkezik. 

Valószínűleg amellett szól majd a Képviselő-testület döntése - bár még pontos számításokat 

nem végeztek az ügyben -, hogy az OTP Bank fogja vezetni az Önkormányzat számláját.  

Saját véleménye a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettel kapcsolatban, hogy a 

későbbiek során itt lehet majd felvenni legkedvezőbb kamatozású hiteleket.  

Összességében megállapítható, hogy az OTP bank adta a legkedvezőbb ajánlatot.  

 

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

képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszám ismételten 8 fő.  

 



20 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a hétfői pénzügyi bizottsági ülésen az OTP Bank és a Szeghalom 

és Vidéke Takarékszövetkezet képviselői voltak jelen. A bizottsági ülésen az a szándék 

domborodott ki, miszerint váltsanak pénzintézetet. Arra vonatkozóan még nem látnak 

számításokat, hogy mennyi lenne ez a megtakarítás. Nyilvánvalóan mindenki azt szeretné, 

hogy minél több pénz maradjon az önkormányzat kasszájában. Mivel még számszerű adatokat 

nem látnak, ezért javasolja, hogy egy későbbi ülésen döntsenek ez ügyben.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – nem kívánja megismételni, hogy miért 

vetődött fel ez a kérdés, hiszen az már elhangzott. 

Az irodavezető elmondja, hogy a Kereskedelmi és Hitel Bank nem tudott jobb ajánlatot adni, 

mint a meglevő. Abban tudott engedni, hogy a számlapénz kamatát valamelyest tudja emelni. 

A pénzügyi bizottsági ülésen az OTP bank és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 

között ment az érdemi vita. A mai napon levél érkezett a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezettől, ami nem módosította az ajánlatukat, csak pontosítást eszközöltek arra 

vonatkozóan, hogy nem volt szó a pénzügyi bizottsági ülésen, az egyéb pénzügyi 

szolgáltatások között a csoportos átutalás díjáról, melyet közölt a Takarékszövetkezet. 

Megjegyzi, hogy ez nem volt benne a tartalmi meghatározásban.  

El kívánja mondani a Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank is közölte a csoportos 

átutalás díjtételét, ami 0,3 %, minimum 21,- Ft.  

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet az eredeti ajánlatában is közölte csoportos 

átutalás díjtételét, amely 0,11 %, minimum 30,- Ft. Tehát a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezet csoportos átutalás díja valamelyest magasabb az OTP ajánlatától.  

Nagyon nehéz számításokat végezni, mivel az utalt összeg nagysága két nap sem azonos.   

Említést tesz a sárgacsekken történő utalásról. Az irodavezető elmondja, hogy a sárgacsekken 

történő fizetés a lakosság körében töretlenül nagyon népszerű fizetési mód. Az 

önkormányzatnál ez irányú költség akkor növekedett meg, amikor nem volt helyben fiók. Szó 

volt a bizottsági ülésen arról, hogy a lakosság nagy része továbbra is a postára fog menni a 

sárgacsekkel, de biztos lesznek olyanok, akik az OTP-nél fogják a befizetést eszközölni 

kedvezőbb áron. 

A pályáztatás feltétele volt még az egyéb pénzügyi szolgáltatások, amiről a pénzügyi 

bizottság ülésén beszéltek. A Takarékszövetkezet és az OTP Bank felajánlotta a 

folyószámlahitelt, viszont az önkormányzat bízik abban, hogy erre nem kerül sor, de 

biztonsági tartalékként mindenképpen jó, mindkét pénzintézet részéről korrekt ajánlatot adtak 

erre vonatkozóan.  

A munkavállalói szempontokat figyelembe vették ajánlatevők. A gazdálkodási irodavezető 

úgy gondolja ez a munkavállaló és a pénzintézet egyéni dolga.  

Összességében megállapítható, hogy az OTP bank ajánlata volt a legkedvezőbb.  

Ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

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

Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 

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

képviselő – nem titok, hogy az önkormányzat azért szeretne pénzintézetet váltani, hogy némi 

pénzt spóroljon ezáltal. Az ajánlatokból megállapítható, hogy az OTP Bankkal tudnák a 

legtöbb pénzt megspórolni. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek az OTP bank mellett 

kellene dönteni. Ha a későbbiekben bármely más banknak kedvezőbb ajánlata lesz, akkor 

lehet váltani.  



21 

 

Kanó József képviselő – elhangzott, hogy nem szükséges most döntést hozni. Egyetért ezzel 

a véleménnyel. Még egy alkalommal érdemes lenne erről a témáról tárgyalni. Úgy látja, hogy 

valójában egy hirtelen felindulásból lett kezdeményezve a pénzintézet váltás. Nem alakult ki 

túlzottan szoros kapcsolat az önkormányzat és a K&H Bank között, viszont a szolgáltatást 

végezte vállalása szerint. A gazdálkodási irodavezető a pénzügyi bizottsági ülésen elmondta, 

hogy 2013. évben postai szolgáltatás jogcímen 1.787.678,- forintot fizetett ki az 

önkormányzat helyi bankfiók hiányában. A képviselő véleménye, hogy ez nem csökkenne 

túlzó mértékben. Ennek az az oka, hogy a lakosoknak nem az a fontos, hogy az 

önkormányzatnak több pénzt takarítson meg, hanem az, hogy a bizonyos szolgáltatást a 

legkényelmesebb módon vegye igénybe. A sárgacsekkes befizetések során a postán nem kell 

olyan sokáig sorban állni, mint egy pénzintézetnél, ezért is választják a postai befizetést a 

lakosok.  

Úgy gondolja, ha az önkormányzat bankot akar váltani, akkor további tárgyalásokat 

folytassanak ezzel kapcsolatban. Amennyiben pedig nem váltanak pénzintézetet, azt a döntést 

is támogatja, mivel nem lát akkora különbséget a pénzintézetek között, amiért érdemes lenne 

váltani.  

Az OTP Bank és a Takarékszövetkezet mellett csak az az érv szól, hogy van helyben fiókjuk.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót a K&H Bank képviselőjének Csele 

Zsanettnek. 

Csele Zsanett a K&H Bank Zrt. képviseletében – elmondja, hogy a tavalyi év eleje óta ő a 

K&H Bank kapcsolattartója Dévaványa önkormányzatával. Megköszöni a meghívást, hogy 

részt vehet a Képviselő-testületi ülésen és képviselheti a K&H Bankot és annak álláspontját. 

Elmondja, hogy 2008. óta vezeti a K&H Bank az önkormányzat számláját. Úgy gondolja 

kellőképpen elhivatottak és elkötelezettek voltak a település irányába. Több százmillió 

forintos kötvénykibocsátásról volt szó és a K&H Bank a település mögé állt ekkor is. A 

jövőben is ezt az irányt fogják képviselni.  

Megtörtént az önkormányzatok teljes adósságkonszolidációja február végével, mindenki 

úgymond tiszta lappal kezdhet. Itt van az új EU-s ciklusnak a kezdete, beindulnak az új EU-s 

pályázatok. Várhatóan a továbbiakban is lesznek a településnek fejlesztési pályázatai, 

melyeket meg fog nyerni. Ehhez önerő szükséges, támogatást megelőlegező hitel. 

Nyilvánvalóan lesz olyan igény, amely nem likviditás irányú. Elhangzott, hogy jelenleg nincs 

szükség folyószámlahitelre, de ha kellene, akkor a K&H Bank ugyanúgy kiáll a település 

mellett. Ha bármiféle igény felmerül a közeljövőben, akkor a pénzintézet nagyon szívesen 

tárgyal az önkormányzattal, ahogy azt eddig is tették.  

Felmerült azt, hogy nincs helyi fiókjuk a településen. Ez valóban így van és ezt nem is tudja 

megígérni, hogy esetleg ez változni fog. Az önkormányzat részére a készpénz felvételt meg 

lehet oldani, amit eddig is megoldottak a legközelebbi szeghalmi fiókban. A lakosság részéről 

pedig megvan a havi két ingyenes alkalommal történő kézpénz felvétel.  

A postai csekken történő befizetés valóban nagy probléma. 

Szól az online befizetési rendszerről, annak kiterjesztéséről, mint egy jövőbeni szolgáltatásról, 

ami olcsóbb lenne, mint a postán történő csekkes fizetés.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a Képviselő-testületet. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszolt. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy nagy különbség van a szolgáltatók között. Az 

egyik részvénytársaság, a másik Kereskedelmi és Hitel Bank, a harmadik pedig szövetkezet. 

Mindegyiknek más a tartalma és másért működik. Megkéri a K&H Bank képviselőjét, hogy 

mutassa be azt, hogy annak idején, amikor az önkormányzat felvette a hiteleit a K&H 
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Banknál, miért éppen ennél a pénzintézetnél vette fel és miért van az, hogy a pénzintézet 

éppen kereskedelmi és hitelbank? Mi a különbség a részvénytársaság és a szövetkezet között? 

Csele Zsanett a K&H Bank Zrt. képviseletében – úgy gondolja, hogy amikor az 

önkormányzat kibocsátotta a kötvényt, azért a K&H Banknál tette meg, mert igen kedvező 

volt a kamat. Továbbá úgy gondolja, hogy ezen nagy mértékben nem is fognak változtatni. 

Véleménye szerint érdemes lenne az önkormányzatnak megnéznie azt, hogy esetlegesen a 

Takarékszövetkezet is olyan jó áron tud hitelt nyújtani, mint ahogy a Kereskedelmi és Hitel 

Bank. Úgy gondolja, hogy a Takarékszövetkezet nem tud ilyen kedvezően dolgozni. 

Megjegyzi, hogy a K&H Banknak van forrása, tudnak hitelezni, tudnak nagyobb összegű 

hiteleket adni. Véleménye, hogy ezt is érdemes átgondolni a döntés meghozatala előtt.  

Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy valójában a Kereskedelmi és Hitel Bank adta a 

legkedvezőbb hitel ajánlatot, viszont komoly harcokat vívtak, mivel a Bank folyamatosan 

változtatni akart.  

A másik két pénzintézet mellett az az érv szól, hogy van helyben fiókjuk.  

Novák Imre alpolgármester – úgy gondolja, hogy ketté kell választani a dolgot. Van egy 

morális és egy matematikai dolog. Ettől elvonatkoztatva úgy gondolja, hogy a K&H 

képviselője emlékeztetett arra, amikor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a 

számlavezetésével és a kötvény kibocsátásnak a forrás igénybevételével a K&H Bankot bízza 

meg. Ennek már 6 éve. Előtte vannak egy országgyűlési választásnak, egy helyhatósági 

választásnak. Ha egy önkormányzat Képviselő-testülete számlavezető pénzintézetet vált, 

akkor a pénztárcáját bízza az adott pénzintézetre. Úgy gondolja, hogy a választások után az új 

Képviselő-testület döntsön ebben az ügyben. 

Nem gondolja, hogy hosszú távú elkötelezettséget már a jelenlegi Képviselő-testületnek 

kellene meghoznia. Ha jelenleg morálisan le kellene tenni a voksot, akkor egyértelmű, hogy a 

helyben lévő pénzintézet kapná. Viszont a jelenlegi állás szerint nem ért egyet a 

pénzintézetváltással.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye, ha már egyszer megmozgatták az apparátust és 

ajánlatokat kértek és a cégek képviselőit is megkérték, hogy tegyenek javaslatot, akkor 

érdemes átgondolni. Van abban is igazság, hogy ez a döntés egy következő ciklus és egy 

következő testület dolga lenne, de ha már ilyen komoly munkát fektetett bele a gazdálkodási 

iroda, úgy gondolja az a legkevesebb, ha a mai napon döntenek ebben a témában.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a K&H Bank képviselőjét meghallgatták, 

javaslata, hogy a másik két pénzintézet részéről jelenlévők is szóljanak.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a képviselői vélemények után a pénzintézet 

képviselőit kívánta felkérni, hogy tegyék meg szóbeli kiegészítésüket a megküldött 

ajánlatokkal kapcsolatban.  

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

képviselő – elmondja, hogy a K&H Bank ajánlata volt a legkedvezőbb 6 éve, azért döntöttek 

mellettük. Véleménye szerint most is a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetet kell 

kiválasztani. 

Dévaványa önkormányzata közpénzből dolgozik, Dévaványa Képviselő-testületének 

kötelessége a közpénzt nem elherdálni, nem odaadni, hanem abból minél többet megmenteni. 

Minden amellett szól, hogy váltsanak pénzintézetet. Úgy gondolja, hogy a mai ülésen kell 

döntést hozni. 

Kanó József képviselő – a pénzügyi bizottsági ülésen nem született javaslat arra 

vonatkozóan, hogy az OTP Bank, a Takarékszövetkezet vagy a K&H Bank legyen a 

számlavezető.  

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

képviselő – a váltás mellett volt a bizottság.  
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Várkonyi Imre OTP Bank KBC vezető 

részére. 

Várkonyi Imre OTP Bank KBC vezető – megköszöni a lehetőséget, hogy részt vehetnek a 

testületi ülésen.  

Szándékuk, hogy újra szorossá fűzzék a kapcsolatot az önkormányzattal. Elhangzott, hogy 

2008-ban a kötvénykibocsátásnak köszönhetően az önkormányzat a K&H Bankot választotta. 

Megjegyzi, hogy az OTP Bank is adott akkor ajánlatot, viszont nem az volt a legkedvezőbb. 

Elmondja, hogy az OTP bankon belül kiemelt szerepet tölt be még mindig az önkormányzat. 

Békés megyében 75 önkormányzat közül 72-nek az OTP bank vezeti a számláját. Úgy 

gondolja ez szép szám. Elhangzottak azok a vélemények, hogy nem lehet összehasonlítani az 

ajánlatokat. Ez valóban így van, mivel nem lehet tudni, hogy milyen összegeket utal az 

önkormányzat. Egy Dévaványa nagyságú város ügyfélkörét kiválasztották és azt nézték meg 

egy adott ügyben, hogy mennyi bankon kívüli átutalást végez. Nagyságrendileg 5000 darab 

ilyen átutalást végzett az önkormányzat. Bankon kívüli átutalásokra vonatkozóan az OTP-nek 

az ajánlata 80,- Ft minimum és 0,018 %-os jutalék. Ezzel szemben a Takarékszövetkezetnek 

180,- Ft a minimum díja és 0,019 %-os a jutalék. 100,- Ft-os eltérés van a két ajánlat között, 

ez 5000 darabszám mellett 500.000,- Ft megtakarítást jelent az önkormányzat részére. 

Elhangzott, hogy a postai befizetéseknél 1,8 millió Ft-os kiadása keletkezett az 

önkormányzatnak. Egyrészt ha az OTP Bankon keresztül fizetik be a lakosok ezt a csekket, 

akkor ezzel jelentős mértékben tudja a kiadásokat csökkenteni az önkormányzat. Másrészt 

szeretné felhívni a testület figyelmét, hogy az OTP Banknak az idei évben a sárgacsekkekkel 

kapcsolatban lesz egy kiemelt projektje. Négy területből fog összeállni. Az egyik terület azt 

jelenti, hogy az OTP Bank maga fogja a sárgacsekkeket gyártani, kb. 110,- Ft-os bekerülési 

költségen. Megjegyzi, hogy 150-160,- Ft egy ilyen csekk előállítási költsége.  

Ebben az esetben az OTP Bank már egy 40,- Ft-os megtakarítást tud eszközölni a partnerek 

részére. Másik fontos eleme a sárgacsekkes projektnek az, hogy szélesíti az OTP Bank az 

elfogadó hálózatot. Ezek a sárgacsekkek egy QR-kóddal fognak rendelkezni és nem csak 

postán, vagy OTP Bankon keresztül lehet befizetni, hanem bevásárlóközpontokban, 

benzinkutaknál és egyéb üzletekben. Ezáltal jóval nagyobb lehetőségük lesz a lakosoknak.   

Amennyiben OTP Banknál, illetve postánál fizetik be a lakosok ezeket a csekkeket, az egy 

napon belül teljesül. Elmondja, hogy bizonyos mértékben az OTP Bank behajtási feladatot is 

vállal.  

Még egyszer elmondja, hogy az OTP Bank az önkormányzati piac stratégiai partnere és 

továbbra is az kíván maradni.  

A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott az ATM kérdése, amit jogosnak tart. Az OTP Bank is 

úgy gondolja, hogy kiemelt kérdéskör az ATM-nek a működése. Természetesen az OTP 

banknak az a szándéka, hogy az ATM tökéletesen működjön. Néha előfordult, hogy kifogy a 

pénz, amit minél hamarabb megpróbálnak pótolni.  

Volt olyan időszak is, amikor az ATM elromlott. A pénzügyi bizottság ülésén is 

megállapításra került, hogy ATM és ATM között jelenleg a jogszabályi környezet miatt nincs 

különbség. Tehát ha a lakos nem tud az egyik ATM-ből készpénz felvenni és az adott 

településen van másik ATM is, akkor 150.000,- Ft-ig két alkalommal díjmentesen tud pénzt 

felvenni. Úgy gondolja, hogy ebből versenyhátránya egyik pénzintézetnek sem jelentkezhet.  

Az OTP bank számára nagyon fontos a profitnak az elérése, hiszen ezáltal növelik a cégnek a 

névértékét. Azt is el tudják mondani, hogy az utóbbi három évben közbeszerzési eljárásokon 

vettek részt hitelezés területén. Nagyon sok esetben azt tapasztalták, hogy egyedül indultak 

ezen a versenyen és minden egyes önkormányzattal meg tudtak állapodni.  

Úgy gondolja, ha döntés születik és az OTP Bank mellett teszik le a voksukat, akkor az OTP 

Bank minden tekintetben az önkormányzat igényeit megpróbálja kiszolgálni.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – azért tette fel a kérdését, mert eddig a lakosságról volt szó és az 

önkormányzatot is képviselik. Az önkormányzatnál a pályázatokon van a hangsúly és az azok 

megvalósításához szükséges forrásokról. Az önkormányzat vagyona is véges, saját erőből 

nem mindig tudnak fejleszteni, így hitelfelvétel válik szükségessé. Mindegyik pénzintézet 

más kondíciókkal tud hitelt biztosítani.  

Az önkormányzatnak nagyon figyelembe kell venni, hogy melyik pénzintézet tud a 

legkedvezőbb ajánlatot adni.  

 

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

képviselő időközben távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő. 

 

Várkonyi Imre OTP Bank KBC vezető – elmondja, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján 

kedvező kondíciókat tudtak biztosítani az önkormányzatok számára. Nem csak számlavezetés 

tekintetében, hanem finanszírozás terén is.  

Elmondja, hogy ne csak bankról, hanem bankcsoportról is beszéljenek. Az OTP 

bankcsoportnak több kiemelkedő szolgáltatást végző cége van. Az egyik ilyen az 

önkormányzatokat is érintheti, ez az OTP Hungaro-Projekt Kft., az OTP 100 %-os 

tulajdonában álló pályázatíró cég. A cég nem csak pályázatot ír, hanem projektet, számlákat 

ellenőriz. Gyakorlatilag egy pályázat során minden egyes tevékenységet ő végez. Másik 

fontos cégük az OTP Pénztárszolgáltató. Ami fontos egy önkormányzat részére, például 

cafetéria juttatás tervezése a dogozók részére, cégkártya, önkéntes nyugdíjpénztár, 

egészségpénztár, melyeket a Pénztárszolgáltató tud nyújtani a munkavállaló és a munkáltató 

részére egyaránt. 

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

a témával kapcsolatban?  

Megadja a szót Karakas Anikó a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet képviselője 

részére. 

Karakas Anikó a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet képviseletében – elmondja, hogy 

nagyon sokan a Takarékszövetkezetet magánemberként ismerik, annak működését, az 

emberekhez való hozzáállását. A kapcsolat során a következtetéseket le tudják vonni. A 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnek 14 kirendeltsége van, 6 település 

önkormányzatának vezetik a számláját. Úgy gondolja ezek az önkormányzatok meg vannak 

elégedve a munkájukkal. Volt olyan önkormányzat, amely kereskedelmi banktól ment vissza 

a takarékszövetkezethez. Ez a helyi dolgok intézése, az emberközpontú és gyors 

problémamegoldó képesség miatt alakult így. Véleménye szerint nem összehasonlítható az 

OTP Bank, a Kereskedelmi és Hitel Bank, valamint a Takarékszövetkezet. A pénzintézetek 

teljesen más jogi és gazdasági pozícióban vannak. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy a 

takarékszövetkezeti szektor jelenleg átalakulás alatt van. Ez a fajta integráció tovább fogja 

növelni a versenyelőnyöket. Úgy gondolják, hogy emellett megmarad az a fajta jellegi 

specialitás, ami a helyi rendeletnek és a helyi gazdasági szervezetnek az igényeit kiszolgálja. 

Elmondja, hogy a takarékszövetkezeteknek van forrásuk, tehát hitelkihelyezéseknél helyt 

tudnak állni. Elmondja, hogy meg tudnak felelni az önkormányzat számára a számlavezetés 

tekintetében.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a takarékszövetkezet képviselőjének az 

elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával 

kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a testületet. 

Aki egyetért azzal, hogy a K&H Bank kezelje az önkormányzat számláját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot.  

 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy az OTP Bank Nyrt. kezelje a továbbiakban az önkormányzat 

számláját, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal 4 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot. 

 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet kezelje a továbbiakban 

az önkormányzat számláját, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 tartózkodással, igen szavazat és 

ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot. 

 

A polgármester a szavazásokat követően megállapítja, hogy a K&H Bank marad változatlanul 

az önkormányzat számlavezető pénzintézete.  

 

A polgármester elmondja, hogy a gazdálkodási irodavezető említést tett arról, hogy a K&H 

Bank magasabb számlakamatot ajánlott a jelenlegitől. A folyószámla látra szóló kamatra 

vonatkozó ajánlata: O/N BUBOR*0,5 %, ami jelenleg O/N BUBOR*-2,1 %. 

 A képviselő-testületnek szükséges döntést hozni arról, ha az ajánlatot elfogadják. 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati számlák vezetésére és a kapcsolódó pénzügyi 

szolgáltatásokra a K&H Bank Zrt. ajánlatát fogadják el úgy, hogy a jelenleg hatályos 

bankszámlaszerződés 1. számú mellékletében a számlavezetési díjtételek közül a módosítás a 

számlakamatokra vonatkozik a határozati javaslatban foglaltak szerint, kéri az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

68/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

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

számlák vezetésére és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra a K&H Bank Zrt. (1095 

Budapest, Lechner Ödön fasor 9. sz.) ajánlatát fogadja el úgy, hogy a jelenleg hatályos 

bankszámlaszerződés 1. számú mellékletében a számlavezetési díjtételek közül a módosítás a 

számlakamatokra vonatkozik az alábbiak szerint:  

 

1. a számlakamatok:  folyószámla látra szóló kamat: O/N BUBOR*0,5 %-ra, 

a lekötött betét:  egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. 

2. díjak, jutalékok az alábbiak szerint kerül elfogadásra:   

 

SZÁMLAVEZETÉSI DÍJTÉTELEK  

Számla, alszámla nyitás díjmentes 

Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év díjmentes 
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Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év díjmentes 

Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%) 0,020 % 

Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum díjtétel) 85,- Ft/tétel 

Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%) díjmentes 

Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum díjtétel) díjmentes 

Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén díjmentes 

Pénztári kifizetés jutaléka (%) 0,020 % 

Pénztári kifizetés jutaléka (minimum díjtétel) 85,- Ft/tétel 

Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után díjmentes 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert szerződés módosítás aláírásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: a bank értesítését követően azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a pénzintézetek képviselőinek, hogy részt 

vettek a Képviselő-testületi ülésen.  

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 

2013. évben végzett munkájáról. 

A polgármester elmondja, hogy a beszámolót Gyányi Irén szociális ügyintéző készítette, 

megadja a szót részére, ha az írásos előterjesztéshez van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye 

meg.  

Gyányi Irén szociális ügyintéző – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  

Röviden szól a beszámolóban foglaltakról.  

Említést tesz a szociális normatíva csökkenéséről, a járáshoz átkerült feladatokról. Az 

önkormányzat költségvetése meghatározza, hogy mekkora összeget tud felhasználni a 

Szociális Bizottság a lakosság támogatására. Megjegyzi, hogy jelentős összeget biztosított a 

képviselő-testület a bizottság számára, amit ezúton köszön meg.  

Elmondja, hogy lakásfenntartási-támogatásra több mint 26 millió forintot használtak fel a 

2013-as évben, amelyet elsősorban a szolgáltatóhoz utalnak. 

Szól a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, amelyre 27 millió forintot fordítottak, 

valamint a közfoglalkoztatásról. 

Elmondja még, hogy folyamatban van a Szociális Földprogramra benyújtott pályázatok 

feldolgozása. Érdekességként elmondja, hogy 2010. évben 500, 2013. évben 350, az idei 

évben pedig 225 kérelem érkezett a csibeprogramra. A földterület bérletére 7 kérelem 

érkezett, ami azonos az előző évivel.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

A kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Gyányi Irén szociális ügyintézőnek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – röviden összefoglalja 

a 2013-as évben végzett munkájukról szóló beszámolót.  

A bizottság ülésén tárgyalta a beszámolót, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
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A bizottság elnöke említést tesz a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról, a méhnyakrák elleni 

védőoltásról.  

A bizottság elnöke megköszöni az igazgatási iroda munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 69/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális 

helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját megköszöni és 

további jó munkavégzést kíván. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a Szociális 

Földprogramról szóló beszámoló megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Földi Imre programirányító készítette. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos 

anyaghoz, akkor azt tegye meg.  

Földi Imre programirányító, képviselő – elmondja, hogy a beszámolóban részletesen leírta a 

Szociális Földprogram működését. Az írásos anyagban részletesen bemutatta azt is, hogy 

nincs lehetőségük pályázni a program működtetésére, mivel az önkormányzat mutatói nem 

teszik azt lehetővé. A programban két éves továbbműködtetési kötelezettségük volt, amely az 

idei évben lejárt. A Szociális Bizottság vállalta, hogy a programot továbbműködteti az 

állattenyésztés és a földterület terén.   

Bízik abban, hogy a pályázati feltételeken lesz változás, mivel nagyon sok település kiesett a 

pályázók köréből.  

Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

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

Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  



28 

 

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

bizottság ülésén a részletes beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra 

javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az előterjesztést, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a Szociális Földprogramról szóló beszámolót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 70/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogramról 

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(A Szociális Földprogramról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.  

A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, az 

előterjesztés készítőjét, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt – elmondja, hogy a közbeszerzési terv 

készítését jogszabály írja elő, amelynek megfelelően készítették el. A képviselő-testületnek a 

közbeszerzési tervet március 31-ig kell elfogadni.  

Az előterjesztésben bemutatásra került azon beszerzések sorozata, ami ugyan helyi 

beszerzésnek számít, de a képviselő-testület dönt róla. A határozati javaslatban a nemzeti 

értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó közbeszerzés szerepel.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a vagyonrendelet módosítására kerül majd sor a 

földhaszonbérletek miatt.  

A rendeletet úgy javasolná módosítani, hogy a törvény által megszabott értékhatárokat vegyék 

figyelembe. Az utóbbi időben több alkalommal volt, hogy gyors beszerzést kellett alkalmazni, 

a három ajánlat bekérése időbe kerül, ami nem minden esetben szerencsés. Kérné, hogy a 
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legracionálisabb módot válasszák, ami a működést segíti. Az elmondottaknak megfelelően 

alkossanak rendeletet.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre képviselőnek az elmondottakat.  

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

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

 képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 

tervét áttekintette, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Véleménye jó az ha, három ajánlatot kérnek be a beszerzések során, így van összehasonlítási 

lehetőség, és a legkedvezőbbet tudják kiválasztani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

71/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény. 33. §. (1) alapján. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el  

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat 5510 Dévaványa, Hősök 

tere 1. sz. 

2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont]; 

3. Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. 

XIV. fejezet harmadik rész.): 

 

4 db Értéke: 86.498.000,- Ft 

 

5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti 

közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket: 

 

Árubeszerzés meghatározása 

Irányadó eljárásrend, értéke (nettó e Ft)  
Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

tv. IV. fejezet 

második rész) 

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész  

Helyi beszerzés 

informatikai eszközök beszerzése 

Közös Hivatal informatikai eszközök 

beszerzése 

  1.000 

Informatikai eszközök összesen:    1.000 
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Mezőgazdasági eszköz/áru beszerzése 

 
gépbeszerzés (bálázó, vetőgép),  12.500  

    

Mezőgazdasági áru összesen:   12.500  

 
Járműbeszerzés   

személygépjármű vásárlás    4.724 

személygépjármű vásárlás  összesen   4.724 

 
egyéb gépbeszerzés   

fogászati gépvásárlás    3.150 

egyéb gépbeszerzés összesen    3.150 

 

Építési beruházás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 

(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 

második rész  ) 

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész 

Helyi beszerzés 

Kossuth utcai járdaépítés 1.215m
2
   4.724 

*Óvodai telephelyek felújítása   29.528  

Városközpont déli oldalon parkoló kiépítése  31.496  

játszótér építése,  12.974  

Ravatalozó felújítása, urnafal építés   6.943 

Startmunka plusz (melegedő, szociális hely.)   4.833 

Építési beruházás összesen:  73.998 16.500 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 

(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 

második rész   

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész  

Helyi beszerzés 

Műszaki ellenőrzés  
Városközpont déli oldalon parkoló kiépítés 

műszaki ellenőrzés 
  700 

játszótér építése műszaki ellenőrzés   200 

Műszaki ellenőrzés összesen   900 

 

 
Mérnöki díjak, terv készítés  

Vízjogi, engedélyterv készítés meglevő 

csapadékvíz elvezető árkok lefedése tárgyában 

  5.000 

Összesen:    5.000 

 
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

 
Városközpont déli oldalon parkoló kiépítés 

közbeszerzési eljárás lefolytatása 
  450 
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Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

összesen:  
  450 

Megjegyzés: * Nyertes pályázat esetén 

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:  

NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke 

NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 

közzétételéről.  

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

Határidő:  2014. március 31. 

 

 

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

képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten 8 fő.  

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza. 

Elmondja, hogy az első bejelentés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására 

vonatkozó rendelettervezet megtárgyalása. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság véleménye eltérő a beterjesztett anyaghoz képest. A 

helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 9. § (1) 
bekezdését a következőképpen javasolják: 

„A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának összege létesített új, teljes idejű (8 

órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 500.000,- Ft, amelyből 250.000,- Ft vissza nem 

térítendő támogatás, 250.000,- Ft pedig visszatérítendő önkormányzati támogatás. A 

visszatérítendő támogatás visszafizetése a támogatási szerződés megkötésétől számított három 

év alatt történik, negyedéves bontásban, minden negyedév végén. Részmunkaidős 

foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz viszonyítottan arányosan kerül 

megállapításra a támogatás összege.” 

Továbbá javaslatuk, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 2 évig 

Dévaványa város közigazgatási területén fenn kell tartani a vállalkozás székhelyét, 

telephelyét, valamint a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált 

statisztikai állományi létszámot legalább két éven keresztül fenn kell tartani és betölteni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a módosítással az lenne a cél, hogy az önkormányzat költségvetésében erre a 

célra elkülönített 10 millió forintot felhasználják. Megjegyzi, hogy az elmúlt hat év alatt 

három cég élt a lehetőséggel. 

A rendelettervezetben egyszerűsíteni kívánták a szabályokat, amely jelentős 

kötelezettségvállalások könnyítésével jár. Javaslatot kértek egy helyi könyvelőcégtől, a 
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könnyítéséket részben nem javasolta, javaslata megegyezett a Pénzügyi Bizottság 

javaslatával.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a rendelettervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére megküldésre került előzetes véleményeztetés céljából. 

A képviselő-testület a rendeletet a vélemény megérkezését követően alkothatja meg. 

Elmondja, hogy az a rendelettervezet lett megküldve, amely a képviselő-testület elé került. 

Abban az esetben, ha a képviselő-testület a bizottsági javaslatot támogatja, akkor azt kell 

megküldeni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére. Az állásfoglalás megérkezését követően 

alkothatja meg a testület az önkormányzati rendeletet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelettervezet kerüljön megküldésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére - a bizottsági javaslat szerint -, előzetes vélemény és 

állásfoglalás kiadása céljából, majd az állásfoglalás megérkezését követően a testület elé 

döntéshozatal céljából kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

72/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatottság növelése, 

és a dévaványai álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése céljából a helyi 

vállalkozások munkahelyteremtő támogatását ösztönzi. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelettervezetet küldje 

meg - előzetes vélemény és állásfoglalás kiadása céljából - a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, a 85/2004.(IV.19.) 

Kormányrendeletben foglalt egyeztetési eljárást folytassa le. 

 

A jogszabálytervezetet a nemzeti fejlesztési miniszteri állásfoglalás kiadását 

követően terjessze a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző  

Határidő:  folyamatos  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a 

munkahelyteremtő, megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezet és 

pályázati felhívás megtárgyalása.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, hogy ismertesse az 

előterjesztésben leírtakat.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén 

elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, amelyben az elmúlt évekhez hasonlóan 

10.000.000,- Ft-ot különített el munkahelyteremtő támogatások céljára.  

A munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási 

tervezetet és a pályázati felhívást terjeszti a testület elé.  
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A jegyző elmondja, hogy az elmúlt évben több érdeklődő is volt, de beruházásösztönző 

pályázatot senki nem nyújtott be.  

A munkahelyteremtő beruházások támogatásának jogszabályi háttere az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) kormányrendeleten, illetve Nemzetgazdasági 

Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2225/2011/DM/1/01 számon kiadott 

állásfoglalásán alapul.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a testület felé a 

munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási 

tervezetet és pályázati felhívást. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek 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 szintén javasolja elfogadásra a testület felé a 

munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási 

tervezetet és pályázati felhívást. 

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

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2014. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói alap terhére Dévaványa 

közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások 

támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati felhívást kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

73/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében 

elkülönített Vállalkozói alap terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló 

munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 

támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadja. 

 

Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás honlapon való közzétételéről, illetve a 

Dévaványai Hírlapba történő megjelentetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  azonnal  

 

(A támogatási tervezet, a pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a pályázati 

adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. 

Elmondja, hogy a módosítás azért vált szükségessé, mivel megvásárolták Dévaványa, Dobó 

István u. 7. szám alatt található ingatlant, amelyet a rendelet 1. mellékletében szerepeltetni 

kell.  

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 rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 

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

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

10/2014.(III.28.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Novák Imre alpolgármester távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Gyuricza Máté 

műszaki ügyintéző terjesztette a testület elé, amely a „Local Agenda 21” című stratégiai 

dokumentum megtárgyalására vonatkozik. 

Elmondja, hogy a dokumentum elveket fogalmaz meg a helyi önkormányzatok, lakosok 

közösségei számára.  

A polgármester elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, melynek Dévaványa is tagja, a KEOP-7.1.1.1. 

pályázati konstrukcióból támogatott „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” program keretében vállalta, hogy elkészítteti a település helyi fenntarthatósági 

tervét, a Local Agenda 21-et. Az EU forrást igénylő beruházások esetében a kedvezményezett 

településnek rendelkeznie kell  az LA 21 helyi programjával. A dokumentumot a DAREH 

megrendelésére a LanFarm Kft, 6400 Kiskunhalas Platán u 17. készítette el.  

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére, ha az 

elhangzottakat kiegészíteni kívánja, akkor azt tegye meg. 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a polgármester úr összefoglalta az 

előterjesztésben foglaltakat.  

Kiegészítésképpen elmondja, hogy a programhoz a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány kiegészítő javaslatot tett, amelyet az előterjesztéshez csatolt a műszaki 

ügyintéző. Kérésük, hogy a stratégiai dokumentumba egy fedett uszoda létesítése is 
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szerepeljen, valamint a bizottsági ülésen is hangzott el javaslat, amelyet a bizottság elnöke 

ismertetni fog. 

Röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Gyuricza Máté műszaki ügyintézőnek az 

elmondottakat.  

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén tárgyalta az anyagot, amelyet az 

alapítvány javaslatával kiegészítve elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek 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 Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi 

Programját elfogadásra javasolja a testület felé, a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

kiegészítésével, valamint azzal, hogy 41. oldalon a „Beltéri sportlétesítményeknél” 

szerepeljen a többcélú tornacsarnok létesítése.  

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

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány, valamint az Oktatási Bizottság kiegészítő javaslatával kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

74/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településre vonatkozó Local 

Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját a következő kiegészítéssel 

elfogadja: 

- „ A Nemzeti Alaptantervben javasolt úszásoktatás megvalósításához, illetve a 

Dévaványai Sportegyesület Úszószakosztályának a téli edzések 

lebonyolításához nincs megfelelő hely biztosítva településünkön, ezért 

szükségesnek tartanánk egy fedett uszoda létesítését. Ez segítené az iskolai 

mindennapi testnevelés megvalósulását, a szabadidősport lehetőségeinek 

kiszélesítését.” 

- A dokumentum 41. oldalán a „Beltéri sportlétesítményeknél” szerepeljen a 

többcélú tornacsarnok létesítése.  

 

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

járjon el. 
 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Határidő:  azonnal  

 

(A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a civil szervezetek 

támogatásával kapcsolatos. 

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a bizottság ülésén 

alaposan megtárgyalta az előterjesztést. 

Az irodavezető úgy gondolja, hogy a munkájukat megkönnyítette az előterjesztéshez csatolt 

táblázat.  

Elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.28.) 

önkormányzati rendeletében a civil szervezetek működési támogatására 14.100.000,- Ft 

előirányzatot biztosított a Képviselő-testület.  

Elmondja, hogy 21 db támogatási kérelem érkezett a civil szervezetek részéről, a kérelmekről 

összesítő táblázat készült. A táblázat szűkített tartalommal bemutatja kérelmezőket, 

tájékoztatásul bemutatja a 2013. évben nyújtott támogatást szervezetenként, valamint a 2014. 

évre benyújtott támogatási igények összegét, célját.  

A kérelmek alapján az igény 12.579.854,- Ft. Fontosnak tartja kiemelni, hogy ebből a 

Sportegyesület kérelme 7.500.000,- Ft. 

Nem szerepel összegszerűen a 15. sorszám alatt megfogalmazott kérelemben a véradók 

részére strandfürdő belépő jegyek juttatása. Pozitív elbírálás esetén ilyen címen juttatott 

támogatás még növeli a mindösszesen igényt. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 2013. 

évben ilyen támogatás címén 20.000,- Ft-ot kapott a Vöröskereszt Szervezet. Megjegyzi, hogy 

jelenleg egy felnőtt belépőjegy ára 680,- Ft.    

Nem szerepel továbbá összegszerűen a 14. sorszámú Magyar Méhészek Akácvirág 

Egyesülete, a 20. sorszámú Medicopter Alapítvány és a 21. sorszámú Szeghalmi 

Mentőalapítvány kérelme az összesítő táblázatban. 

A Nyugdíjas Klub kérelme mellé bemutatásra került, hogy 2013. évben a Kisfaludy utcai 

épület víz, gáz számláinak kiegyenlítésére 315.000,- Ft-ot költöttek a 2014. évi 

költségvetésben pedig 300.000,- Ft-ot tervezetek erre a célra.  

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete két támogatási kérelmet nyújtott be külön a 

szakmai programjai megrendezéséhez és külön a Kurucz Portya rendezvény támogatásához. 

A Polgárőrség kérelme a 3. sorszám alatt található. A működési költségek támogatására 

500.000,- Ft-ot kér a Szervezet.  

Elmondja, hogy a többi kérelem tartalmában támogatási igényében hasonló az előző években 

megfogalmazottakhoz. 

Elmondja még, hogy a Polgárőrség Közhasznú Szervezet másik kérelmet is nyújtott be, 

amelyben leírták, hogy a jogszabályt félreértelmezték és emiatt nem fizettek az adóhivatal felé 

cégautó adót, amely 24 hónapra vonatkoztatva 396.000,- Ft. 

A kérelmek mellett megtalálhatóak a kérelmezők nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  

Röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a Polgárőrségnek 396.000,- Ft-ot 

kellene visszamenőleg megfizetni. Kérelmükben 500.000,- Ft-ot céloztak meg működésükre, 

amelyet a bizottság támogatott. A bizottság az 500.000,- Ft támogatást javasolja.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén hosszú ideig tárgyalta a kérelmeket. 

Elmondja, hogy a testület az önkormányzat költségvetésében meghatározta erre a célra 

fordítandó keretösszeget, arra törekedtek, hogy ezen összeget ne lépjék túl, de az igényeket 

teljesítsék. Úgy gondolja, hogy az igényeket teljesítik és még marad is némi tartalék. Bízik 
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abban, hogy a civil szervezetek a támogatást hasznos célra használják fel és a támogatás 

összegével el tudnak számolni az önkormányzat felé.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 

Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást javasol támogatásként megítélni. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- 

Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

75/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 

Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a 

2014. évi Karácsonyi ünnepségük megrendezéséhez.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványai Sportegyesület részére 7.500.000,- Ft 

támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 7.500.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

76/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Sportegyesület részére 7.500.000,- Ft támogatást nyújt 2014. évi működésének 

fenntartásához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 500.000,- 

Ft támogatást javasol megítélni, a cégautó adó megfizetésére kért 396.000,- Ft-ot a bizottság 

nem támogatja. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 

500.000,- Ft támogatást nyújtsanak, a 396.000,- Ft támogatásra vonatkozó kérelmet pedig ne 

támogassák kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

77/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Közhasznú Szervezet részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi 

működésének fenntartásához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

  

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
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elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

A képviselő-testület nem támogatja a Polgárőrség Közhasznú Szervezet 396.000,- Ft 

összegű támogatás iránti kérelmét, amely a cégautó adó megfizetésére vonatkozik. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

részére 200.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

Kanó József képviselő – elmondja, hogy Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete az 

egyik legnagyobb létszámú civil közösség. A kérelmükben 300.000,- Ft támogatási igény 

szerepel, a bizottság ezzel szemben 200.000,- Ft-ot javasol. A képviselő javaslata, hogy 

250.000,- Ft-al támogassák ezen szervezetet. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére 250.000,- 

Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

78/2014. (III.27.) Kt.hat.  

  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére 250.000,- Ft támogatást 

nyújt a következő programok megvalósításához: Orvos beteg találkozó, betegek 

látogatása, segítése, kirándulás, rendezvények kiadásai, évzáró ebéd és karácsonyi 

rendezvény. 

  

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete 

részére 150.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete részére 150.000,- 

Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

79/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete részére 150.000,- Ft támogatást 

nyújt a 2014. évi karácsonyi ünnepség megrendezéséhez, továbbá eszközök 

vásárlásához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Vox Humana Kórus Egyesület részére 250.000,- Ft  

támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért azzal, hogy a Vox Humana Kórus Egyesület részére 250.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

80/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vox Humana 

Kórus Egyesület részére 250.000,- Ft támogatást nyújt eszközök vásárlásához, 

továbbá autóbusz költségek megtérítéséhez.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a kórustalálkozó lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa részére 

150.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa részére 150.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

81/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa részére 150.000,- Ft támogatást nyújt 

a következő programok megrendezéséhez: 2014. évi Városnap, városi betakarítási 

ünnep, környező települések és a kistérség rendezvényein való részvétel, elődeink 

ételei kóstolóval egybekötött bemutató. 
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A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Vidra Járási Mentőcsoport Egyesület részére 

100.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Vidra Járási Mentőcsoport Egyesület részére 100.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

82/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vidra Járási 

Mentőcsoport Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt mentőmellények 

beszerzéséhez, valamint búvár oktatás képzési díjának megtérítéséhez.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a képzés lebonyolítását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

részére 160.000,- Ft részére támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 

160.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

83/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 160.000,- Ft támogatást nyújt a 

programjaik - Föld napi rendezvények, Arco komolyzenei koncert, „Környezet és 

egészség” c. előadás-sorozat - megvalósításához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási 

Alapítvány részére 200.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  



44 

 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére 

200.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

84/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a 

2014. évben megrendezésre kerülő XIV. Művészeti tábor megvalósításához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a program lebonyolítását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudomásul 

veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik 

az Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 800.000,- 

Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 800.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

85/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Folkműhely Egyesület részére 800.000,- Ft támogatást nyújt a IV. Kádár Ferenc 

Országos Népzenei és Néptáncverseny, továbbá az I. Dévaványai Népzenei és 

Néptánc tábor megszervezéséhez, lebonyolításához.  
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A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas 

Egyesületet 2014. évben is támogassák, mint természetbeni juttatást fizessék ki a 

nyugdíjasház közüzemi számláit. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére a 2014-es 

évben, mint természetbeni juttatásként fizessék ki a Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amit az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésben beterveztek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

86/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére a 2014-es évben, mint természetbeni 

juttatás, kifizeti a Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amit az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésben betervezett. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 



46 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány részére 

950.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány részére 950.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

87/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Felemelkedésért Közalapítvány részére 950.000,- Ft támogatást nyújt a 

Közalapítvány működésének fenntartásához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete 

nem pénzbeli támogatást kér, hanem a könyvelési feladatok ellátásához kérnek segítséget. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a Magyar Méhészek Akácvirág 

Egyesületének nyújtsanak segítséget a könyvelési feladatok ellátásához. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesületének nyújtsanak segítséget 

a könyvelési feladataik ellátásához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

88/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyar 

Méhészek Akácvirág Egyesülete (5510 Dévaványa, Május 1. u. 19., Farkas Antal 

méhészelnök) kérelmét támogatja, amely a könyvelési feladatok ellátására 

vonatkozik. 

 

A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy az egyesület elnökét a testület 

döntéséről tájékoztassa.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez 

tartozó Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 100.000,- Ft támogatást javasol 

megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó 

Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

89/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi 

Alapszervezete részére 100.000,- Ft támogatást nyújt véradásra, ünnepségekre és 

strandbelépőjegy vásárlására.  

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 

460.000,- Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 460.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 460.000,- igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

90/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 460.000,- Ft támogatást nyújt a 

Civil Ház működési és fenntartási kiadásaihoz, valamint szakmai programjaik  

- Kézműves foglalkozás, Farsang, Anyák napja, Családi nap, Mikulás-, Fenyő  

ünnep - megvalósításához, megrendezéséhez.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 

200.000,- Ft támogatást javasol megítélni a Kuruc Portya megrendezéséhez. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 200.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak a Kurucz Portya megszervezéséhez, lebonyolításához kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

91/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a 

Kurucz Portya megszervezéséhez, lebonyolításához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 500.000,- 

Ft támogatást javasol megítélni. 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 500.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

92/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 

Múzeumbarátok Köre részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a Múzeumi 

gyermektábor, Szent István napi vigaszság megszervezéséhez, lebonyolításához, a 

Kazinczy verseny jutalmazásához.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Kapocs Egyesület részére 120.000,- Ft támogatást 

javasol megítélni.   

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Kapocs Egyesület részére 120.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

93/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Egyesület részére 120.000,- Ft támogatást nyújt a Gyermeknap, Családi csobbanás 

rendezvények megszervezéséhez, valamint karácsonyi csomagok adományozására.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Medicopter Alapítvány részére 40.000,- Ft 

támogatást javasol megítélni.   

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Medicopter Alapítvány részére 40.000,- Ft támogatást nyújtsanak 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

94/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Alapítvány részére 40.000,- Ft támogatást nyújt életmentő eszközök beszerzéséhez.  

 

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Szeghalmi Mentőalapítvány részére 40.000,- Ft 

támogatást javasol megítélni.   

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Szeghalmi Mentőalapítvány részére 40.000,- Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

95/2014. (III.27.) Kt.hat.  

 

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

Mentőalapítvány részére 40.000,- Ft támogatást nyújt LUCAS 2 típusú, 

újraélesztésben használt mellkas komprimáló gép beszerzéséhez. 
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A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Séllei Zoltán Dévaványa, Eke u. 6. sz. 

alatti lakos a 2014. március 10-én küldött levélben ismételten adás-vételi ajánlattal fordult a 

Képviselő-testülethez.  

2007. szeptemberében Séllei Zoltán a tulajdonában lévő Dévaványa, Jéggyár u. 2. szám, 

414/1 hrsz-ú alatti ingatlant megvételre kínálta fel önkormányzat részére. Az önkormányzat a 

Szécsi és Társa Kft-től kért ingatlanértékbecslés alapján a felajánlott ingatlanért 800.000,- Ft 

vételárat ajánlott fel. Ezen összeget Séllei Zoltán nem fogadta el, majd 2009. februárjában 

ismételten megvételre kínálta fel a szóban forgó ingatlant 1.800.000,- Ft-os vételi árért. Ekkor 

az önkormányzat úgy döntött, hogy nem kíván ingatlant vásárolni az akkori szűkös pénzügyi 

helyzetre való hivatkozással.  

Séllei Zoltán a most megküldött levelében jelzi, hogy az eltelt évek alatt az ingatlanon 

tereprendezést hajtott végre, de az ingatlan adataiban azóta sem történt változás: 

- művelési ága:  lakóház, udvar, 472 m
2
 nagyságú 

- 1/1 tulajdoni hányadban:  Séllei Zoltán tulajdona 

- az ingatlan terhelést nem tartalmaz. 

Az utcafronton új, jó állapotban lévő festett fenyőfa léckerítés beton alapzaton, zárható 

kiskapu, nagykapu. Jéggyár u. 4. felől 150 cm magas, új drótkerítés. Árpád úti társasház felől 

a kerítés rendezetlen. Hátsó közös kerítés rendezetlen. Az ingatlan mindenféle terhektől 

mentes.” Az ingatlanon víz, szennyvíz, egyfázisú 230 V-os villanyvezeték és földgáz 

található.  

Levelében megemlíti, hogy az érintett telek szemben található a leendő játszótérrel, így 

véleménye szerint egy ilyen belterületi ingatlan közcélú hasznosítása (pl. mini sportpálya) 

nem túl nagy anyagi ráfordítással mindenképpen a dévaványai lakosok főképpen a fiatalok 

érdekét tudná szolgálni.  

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

javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az javaslat született, hogy újból értékeltessék 

fel az ingatlant és azt követően térjenek rá vissza.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a bizottsági ülést követően megkeresték 

Szécsi István hivatalon ingatlan értékbecslőt, aki továbbra is fenntartja az általa korábban 

megállapított 800.000,- Ft-os értéket.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy beszélt a felajánlóval, aki elmondta, hogy 

900.000,- Ft alatt nem kívánja értékesíti az ingatlant. 

A polgármester elmondja, hogy lehetőség van a megállapított ártól 10 %-al eltérni, így 

javasolja, hogy 880.000,- Ft-os vételárat ajánljanak fel Séllei Zoltán részére az ingatlanért. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Séllei Zoltán Dévaványa, Eke u. 6. szám alatti lakos tulajdonát 

képező Dévaványa, Jéggyár u. 2. szám alatt lévő ingatlanért 880.000,- Ft vételárat ajánljanak 

fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

96/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Séllei Zoltán Dévaványa Eke u. 

6. szám alatti lakos tulajdonát képező Dévaványa, Jéggyár u. 2. szám alatt lévő, 

414/1 hrsz-ú ingatlanért 880.000,- Ft vételárat ajánl fel. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Séllei Zoltánt a testület 

döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester  

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: 2014. március 31. 

 

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

hogy ismertesse a következő előterjesztésben foglaltakat, amely a vízterhelési díj 

megállapításával kapcsolatos.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 7. § 

(1) bekezdése alapján a vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a 

közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző – ideértve a szennyvízelvezető- 

és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző 

közszolgáltatót is – az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.  

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 2013. évben a következő díjakat 

alkalmazta: 

 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 

(Ft/m
3 

) 

Lakossági fogyasztó 4,80 

Önkormányzati fogyasztó 4,80 

Hatósági díjas fogyasztó 7,20 

Szippantott szennyvíz 10,80 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 
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A 2014. április 1-től Dévaványa településre meghatározott vízterhelési egységdíjakat az 

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága 30/2014.(II.25.) számú 

határozatával elfogadta, melyek az alábbiak: 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 

(Ft/m
3 

) 

Lakossági fogyasztó 5,40 

Önkormányzati fogyasztó 7,60 

Hatósági díjas fogyasztó 11,40 

Szippantott szennyvíz 17,10 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 

Az új díj 2014. április 1-jétől kerül bevezetésre! 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László 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 a határozati javaslatban foglalt díjakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a vízterhelési díj meghatározásának módszerével és az Alföldvíz Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt. – mint közszolgáltató által – Dévaványa településre meghatározott 

vízterhelési díjak 2014. évi összegével a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

97/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2003. LXXXIX. 

törvénnyel bevezetett vízterhelési díj meghatározásának módszerével és az Alföldvíz 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. – mint közszolgáltató által – Dévaványa 

településre meghatározott vízterhelési díjak 2014. évi összegével, amely:  

 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 

(Ft/m
3 

+ Áfa) 

Lakossági fogyasztó 5,40 

Önkormányzati fogyasztó 7,60 

Hatósági díjas fogyasztó 11,40 

Szippantott szennyvíz 17,10 

 

A képviselő-testület hozzájárul a vízterhelési díjak 2014. április 1-i bevezetéséhez.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 6 fő.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Diósné Ambrus 

Erzsébet az ÁMK igazgatójától érkezett, amely a városnapi rendezvény vendéglátására 

vonatkozik. 

Elmondja, hogy a pályázati kiírásra a megadott határidőig két pályázat érkezett Kónya István 

Dévaványa, Kodály u. 10. szám alatti lakos, egyéni vállalkozótól, valamint Bótos és Vékony 

Kft-től Dévaványa, Hajós u. 23. sz. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javaslata, hogy Kónya István egyéni vállalkozót 

bízzák meg a vendéglátói tevékenység végzésével, valamint a betakarítási ünnepre vonatkozó 

felajánlását fogadják el.  

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 bizottsági javaslattal, mely szerint Kónya István egyéni vállalkozót bízzák meg 

a vendéglátói tevékenység végzésével, valamint a betakarítási ünnepre vonatkozó felajánlását 

fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

98/2014.(III.27.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kónya István Dévaványa, 

Kodály u. 10. szám alatti vállalkozó pályázatát fogadja el, amely a városnapi 

rendezvények vendéglátóipari kiszolgálására vonatkozik.  

 

A képviselő-testület elfogadja a vállalkozó azon ajánlatát, miszerint a „Betakarítási 

Ünnepen” a főzéshez szükséges nagybográcsot biztosítja.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozót a testület 

döntéséről tájékoztassa.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK igazgatója  

Határidő: 2014. április 10. 

 

Novák Imre alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 7 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az Autós Csárda dolgozói kéréssel 

fordulnak a képviselő-testület felé. Kérésük, hogy a majálisi rendezvény lebonyolítását 

segítsék azzal, hogy ingyenesen biztosítsák számukra a színpadot, sátrakat, asztalokat, 

padokat. Felajánlásuk a gyermeknapra 500 db szívószálas üdítő. 

A polgármester elmondja, hogy a sátrak nem csak a dévaványai önkormányzaté, hanem a 

kistérségé, eddig pénzért adták bérbe. A sátor bérleti díja 85.000,- Ft/nap, az összeszerelési és 

a szétszerelési díja pedig 30.000,- Ft körül van. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
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Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a postásnap 

megrendezéséhez is bérbe lett adva a sátor, amelynek díjából a postások kedvezményt kértek 

a képviselő-testülettől.  

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

ingyenesen adjanak használatba egy darab rendezvénysátrat és a színpadot a majális 

megrendezéséhez, a felajánlást pedig fogadják el.  

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

képviselő – javasolja, hogy térítésmentesen adják használatba a rendezvénysátrat és a 

színpadot a majális megrendezéséhez.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Aki egyetért azzal, hogy az Autós Büfé részére a majális megrendezéséhez 1 db 

rendezvénysátrat és a színpadot térítésmentesen biztosítsák, valamint a felajánlásukat 

fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

99/2014.(III.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Cserven Tiborné Dévaványa, 

Eötvös u. 52 szám alatti lakos, - az Autós Büfé üzemeltetője kérelmére - úgy dönt, 

hogy a majális megrendezéséhez térítésmentesen biztosít 1 db rendezvénysátrat és a 

színpadot azzal a feltétellel, ha a használat során rongálódás történik, a kár értékét 

megtéríti az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület elfogadja a vállalkozó ajánlatát, mely szerint 500 db szívószálas 

üdítőt biztosít a Családi Gyermeknapra.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület 

döntéséről tájékoztassa.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Felföldi Attila műszaki ügyintéző 

Határidő:  értelem szerint 
 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

ülésén a DR. CARD önkormányzati egészségkártya program bemutatásra és véleményezésre 

került. 

Az ülésen jelen volt Hergyán Tibor területi vezető, aki tájékoztatást adott a jelenlévők részére 

a programmal kapcsolatban. 

Megjegyzi, hogy a programmal kapcsolatos tájékoztató már korábban megküldésre került a 

képviselő-testület tagjai részére. 

A bizottsági ülésen az volt a javaslat, hogy 1.000 db DR. CARD önkormányzati 

egészségkártyát vásároljanak (1.000 db x 381,- Ft = 381.000,- Ft) 381.000,- Ft értékben. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
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Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával, mely szerint 1.000 db DR. 

CARD önkormányzati egészségkártyát vásároljanak (1.000 db x 381,- Ft = 381.000,- Ft) 

381.000,- Ft értékben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

100/2014.(III.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.000 db DR. 

CARD önkormányzati egészségkártyát vásárol - 1.000 db x 381,- Ft = 381.000,- Ft - 

381.000,- Ft értékben. 

A képviselő-testület a kártya megvásárlásához szükséges forrást, - 381.000,- Ft-ot - 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék előirányzat terhére 

biztosítja. 

 

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

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

(A DR. CARD önkormányzati egészségkártya programról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, fejlesztési elképzeléseik között szerepel az, hogy 

a településen információs táblák kerüljenek elhelyezésre, amelyen szerepelnének a fontosabb 

intézmények. A képviselők részére megküldött fotón az EU-s szabványnak megfelelő táblák 

láthatók. A polgármester elmondja, ha a képviselők a képen látható információs táblát jónak 

tartják, akkor ennek mentén fog elkezdődni a munka. 

Kéri, hogy - két héten belül - az elképzeléseket a műszaki iroda felé jelezzék, hogy a soron 

következő testületi ülésre előterjesztés készülhessen.     

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – javasolja, hogy a nagyobb cégeket és vállalkozásokat is keressék meg 

azzal, ha szeretnének az információs táblán szerepelni, azt jelezzék a műszaki iroda felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre képviselőnek a kiegészítést. 

Elmondja, hogy a legnagyobb foglalkoztatókat meg fogják keresni, amennyiben élni kívánnak 

ezzel a lehetőséggel – saját költségükön –, akkor az információs táblát számukra is 

elkészíttetik.  

A polgármester elmondja, hogy részéről a bejelentések elfogytak.  

Megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e még valakinek bejelentése? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  

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

- lehetőség szerint - az Árpád u. – Sport u. kereszteződésénél lévő kerékpárútnál helyezzenek 

el egy domború tükröt a balesetek elkerülése érdekében.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a Kiss Károly által említett kereszteződésnél a 

vízelvezetésre más műszaki megoldás kellene, mivel az sem jó.  
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A képviselő elmondja, hogy a Hajnal utcában megszerveződött az úttársulás, illetve a 

Szérűskert út egy részén. Kérése, ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor az említett utcákra 

vonatkozóan a tervezési munkák kezdődjenek el, válasszák ki azokat a cégeket, akiket 

ajánlattételre felkérnek, akár a kivitelezőre is tehenek javaslatot. Javaslatát azért tette, hogy ne 

az ősz folyamán kezdődjenek el az aszfaltozási munkák.   

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

Feke László műszaki irodavezető – az elmúlt évben is elmondta, hogy a képviselő-testület 

legkésőbb április 30-ig döntsön az útépítésekről, mivel akkor május elején meg tudják 

rendelni a terveket, mire az engedélyeztetés lezajlik, kiválasztják a kivitelezőt akkora már 

nyár közepe van. 

Az irodavezető elmondja, hogy a Bajcsy-Zsilinszky u. is kapott lehetőséget arra, hogy 

részletekben fizessen, a határidő április 30. Véleménye szerint ezen időpontot meg kellene 

várni a döntéssel.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hívhatnak össze rendkívüli testületi ülést is a 

döntés meghozatala érdekében.  

Megjegyzi, hogy a Radnóti úton lévő zugban lakók közül is keresték meg útépítés ügyében.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a március 15-ei rendezvénnyel kapcsolatban a visszajelzések 

pozitívak voltak. Megköszöni a DÁMK pedagógusainak, a tanulóknak a színvonalas műsort. 

A vidékről Dévaványára látogatók a települést megtekintették, akiknek szintén pozitív volt a 

visszajelzésük. Köszönetet mond a művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény dolgozóinak 

a közreműködésükért.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Békéscsabai Lencsési Közösség 

Természetjárók Köre látogatott el a településre és részt vettek a március 15-ei ünnepségen.  

A polgármester úgy gondolja, hogy valóban színvonalasra sikerült az ünnepség. Köszönetet 

mond a felkészítő pedagógusoknak és a gyerekeknek is.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – kérdése, hogy a városnapi rendezvényen mely együttesek fognak 

koncertezni? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a városnapi rendezvény első napján 

pénteken a tervek szerint a Republik együttes, szombaton a Hooligans együttes, vásárnap 

pedig az Edda együttes fog koncertezni. Elmondja, hogy a szerződések még nem kerültek 

megkötésre, így még történhet változás.  

A két ülés között történtek ismertetésénél nem mondta el, hogy egyre többen keresik meg a 

Makkos erdő tereprendezésével kapcsolatban, első sorban az arra lakók. A településen 

beruházást végző kivitelezőknek adtak engedélyt arra, hogy azon a területen földet 

helyezzenek el. A terv az volt, hogy az ott lévő gödrökbe fogják beletolni a kiszállított földet. 

A képviselő-testület a vállalkozó ajánlatát nem fogadta el a tereprendezésre, mivel a 9 millió 

forintot soknak tartotta.  

A polgármester elmondja azt is, hogy a lakosok nemcsak földet, hanem építési törmeléket, 

faforgácsot is kiszállítanak oda, amit nem lehetne. Ezt a helyzetet minél hamarabb kezelni 

kell. A terület rendezése érdekében az árajánlatkérések beindultak, a területrendezést még az 

első félévben szeretnék megoldani.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

említett területen lehetne a gyermekek részére egy szánkódombot kialakítani.  

Elmondja, hogy a csatornaépítésből származó betontörmelékek is kerültek a Makkos erdőhöz 

kiszállításra annak ellenére, hogy az meg volt tiltva. Egy kivitelező cég szállította az említett 
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területre a törmeléket. Megjegyzi, hogy a településőr is gyakrabban járhatna arra és 

ellenőrizhetné, hogy kiszállít oda törmeléket.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy téglagyárnál díjmentesen lehetőség van a 

beton- és a téglatörmelék elhelyezésére. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az a vállalkozás is ad ajánlatot a 

tereprendezésre, amelyik a törmeléket a Makkos erdőhöz szállította, ha ajánlata nyer, akkor le 

fogja vonni az ajánlatából a rá eső részt, vagy pedig átutalja az önkormányzat számára. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Makkos erdőnél felgyűlt törmeléket 

kiválogatják, a betonelemek a téglagyárhoz kerülnek elszállításra, amelyeket le fognak töretni 

és útalapba fel tudják használni.  

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

Madách út végén ki lett takarítva az árok, és a hordalék nem lett elszállítva annak ellenére 

sem, hogy a lakosok jelezték.  

Feke László műszaki irodavezető – a képviselő felvetésére elmondja, hogy az árokból 

kiszedett föld el lett szállítva. 

Valánszki Róbert polgármester – meg fogják nézni a Madách út végén lévő területet, és ha 

nem történt meg a hordalék elszállítása, akkor intézkedni fog.  

A polgármester megkérdezi, hogy a 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, 

kitüntetési, illetve önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga az I-1/23-2/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-13. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 17
25 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester           jegyző 


