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I-1/9-8/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Séllei Zsigmond  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő, Feke László műszaki 

irodavezető, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai 

koordinátora, Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, 

Takács Edina a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény részéről, a lakosság részéről 1 fő. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

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

érkezni, Séllei Zsigmond pedig a mai ülésen nem tud jelen lenni.   

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A 2013. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 

Előadó:  Pócsik Eszter személyügyi ügyintéző 

 

2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal. 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 

jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
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3. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 

DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

 

4. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2014. évi 

kitüntetettjéről.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

  

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2014. évi 

kitüntetettjéről.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

6. Bejelentések  

 

 

A polgármester elmondja, hogy a 4., 5. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni 

(Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről. 

Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.)  

A polgármester javasolja, hogy a 4. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 

pedig 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 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 Határozat: 

119/2014.(IV.24.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 24-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2013. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 

Előadó:  Pócsik Eszter személyügyi ügyintéző 

 

2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal. 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 

jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

3. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 

DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

 

4. Bejelentések  
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5. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2014. évi 

kitüntetettjéről.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

  

6. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” 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 a 72/2014.(III.27.) Kt. határozat végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, 

hogy a rendelettervezet megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére. A jelentés elkészítésig az iroda állásfoglalása nem 

érkezett meg, azonban a mai napon megérkezett. Az abban foglalt változtatásokkal ki fogják 

egészíteni a rendelettervezetet és a következő testületi ülésre beterjesztik.  

A polgármester a 96/2014.(III.27.) Kt. határozat végrehajtása kapcsán elmondja, hogy a 

Jéggyár u. 2. sz. alatti ingatlan beszerzésére vonatkozóan elindult az eljárás. 

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 28-án Mezőberényben járt, ahol 5 megyei város részvételével az 

országgyűlési képviselő úr, Dankó Béla bizonyságlevelet adott át, amely a tartozás 

átvállalásáról szól. A kormány döntése értelmében Dévaványától 430.882.489,- Ft-ot 

vállaltak át. 

- 2014. április 1-én Gyomaendrődön, a megyei területfejlesztési politikával kapcsolatos 

TOP-os program kidolgozásában vett részt a műszaki irodavezetővel, Feke Lászlóval. 

Meghatározták azokat a feltételeket, amelyek a várost érdekelhetik és tudnak is rá 

pályázni.  

- szintén 2014. április 1-jén Szeghalmon is járt egy TÁMOP-os pályázat kapcsán. A 

Békés Megyei Önkormányzat TÁMOP-os pályázaton nyert egy jelentős összeget, 

amelyből a szeghalmi, a békési és a sarkadi kistérségekre összesen 1,2 milliárd forint 

jut. Ezek képzések, előadások megtartásával kapcsolatos programokat foglalnak 

magukba. A pénz felosztásáról döntött a társulás. Pontos összeget még nem tud, az 

azonban elmondható, hogy óvodai és iskolai képzésekre, kiskertekre, 

eszközbeszerzésre és talán a 2015. évi városi rendezvényekre fordítható majd a 

Dévaványára eső összeg.  

- 2014. április 4-én járt Békéscsabán, 2014. április 8-án pedig Virág Mihály, a Magyar 

Közútkezelő vezetője járt Dévaványán egy helyszíni bejárás kapcsán. Március végén 

elkészült a Gyoma és Dévaványa közötti útból 1 km-es szakasz, azonban nem az 

elvárásoknak megfelelő lett a végeredmény. Ennek kapcsán több jelzés is érkezett, de 

ezt a szakaszt így kell elfogadni. Az útpadka szélesítés meg fog történni. Az erre 

kapott támogatás felhasználásra került. A Túréri-tó és Kősziget között lévő 5 km-es 

szakasz felújítására vonatkozóan a tervek elkészültek.  

A Dél-Alföldi Régió kapott útfelújításra pénzt, ha erre is jut belőle, akkor talán 

megvalósulhat. A helyszíni bejárás során megtekintették még az Eötvös utcát is, amely 

állami közút. Van arra lehetőség, hogy ezt visszavegye az Önkormányzat, ha a 

Képviselő-testület is úgy dönt. Ez csak akkor valósulhat meg, ha azokat a szakaszokat 

kijavítják, amelyek rosszabb minőségűek, hiszen csak akkor éri meg.  Ezek a javítások 
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az ígéretek szerint 2014. június 30-ig meg is valósulnak. Mivel állami közút, ezért 

ennek a javítására nem pályázhat az Önkormányzat. 

- 2014. április 6-án lezajlottak az országos választások, Dévaványán minden rendben 

történt. Dévaványa országgyűlési képviselőjének Dankó Béla lett megválasztva.  

- 2014. április 9-én az egészségügyben dolgozókkal tartottak egy megbeszélést, amely 

keretein belül bemutatkozott az új háziorvos, Dr. Kálmán István. Úgy gondolja, hogy 

ez a találkozó sikeres és hasznos volt, meg tudták beszélni azokat a problémákat, 

amelyek felmerültek, ezekre a megoldást is megkeresték. Közösen eldöntötték, hogy 

negyedévente tartanak ilyen jellegű összejövetelt az egészségügyi dolgozókkal.  

- 2014. április 15-én Szeghalmon volt Társulási Tanács ülésen, ahol kiválasztásra került 

az orvosi ügyelet ellátására a SANI-MED TRANS Kft. A szerződésben 20,- Ft/fő 

szerepel, a cég ezen felül szeretne még plusz 18,- Ft/fő összeget. A vállalkozó, Dr. 

Piliczky Béla nem biztos, hogy minden feltételt tudni fog majd teljesíteni, a 

legközelebbi ülésen ez is napirenden lesz majd.  

- 2014. április 16-án rendkívüli ülésre került sor. Ennek keretén belül 

rendeletmódosításokról, gépbeszerzési ajánlatokról döntöttek a képviselők. Döntés 

született a Makkos erdő és a Téglagyár területén felhalmozódott törmelék és hulladék 

elszállításáról. Ez a munkálat a Téglagyárnál még nem, vagy csak részben, de a 

Makkos erdőnél már elkezdődött. A Játszótér kapcsán is döntött a testület, ivóvízkút, 

kerékpártároló, gyalog járda megvalósításáról, valamint a hátsó kapu megnyitásáról. A 

buszvárónál lévő mosdó használatát ingyenessé tették 14 év alatti gyermekek számára, 

mivel a mosdó használat is gondot jelentett.  

- 2014. április 23-án beadásra került a közbiztonság növelő pályázat a térfigyelő 

kamerákra. Ezek a kamerák a központban kerülnének elhelyezésre, az esetleges 

rendbontások, gyanús események kiszűrésére, segítve ezzel a rendőrség munkáját.  

- az Önkormányzat tulajdonában lévő 550 ha földterület pályázati kiírása meg fog 

történni elképzeléseik szerint május-június hónapban, azonban ezt még át kell 

beszélni.  

A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László részére, hogy néhány gondolattal 

egészítse ezt ki. 

Dr. Kulcsár László ügyvéd – köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a hatályos 

földügyi szabályozás új elemeket is tartalmaz. Az önkormányzati termőföldek 

használatba adása pályázat útján nem kerülheti meg a kifüggesztési kötelezettséget. 

Ennek alapján az a törekvése az Önkormányzatnak, hogy a leginkább rászoruló 

lakosoknak kíván lehetőséget teremteni, az meghiúsulhat. A kifüggesztést éppen azért 

rendelik el, hogy az elő haszonbérleti szabályoknak megfelelően megversenyeztetésre 

kerüljenek ezek a szerződéses ajánlatok. Így lényegében kétszeres versenyeztetésről 

van szó, hiszen egyszer a Képviselő-testület egy legkedvezőbben preferálható 

személykört választ ki, majd ezt követően a személykör a kifüggesztés alapján 

megváltozhat. A Nemzeti Földhivatalt is megkereste ez ügyben, ahogy egyhangúan 

azt a választ kapta, hogy egyedül a hatósági engedélyhez való kötési eljárást kaphatják 

meg. Ennyit tudott ehhez a témához hozzáfűzni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az ügyvéd úrnak a kiegészítést.  

Az elképzelés, amely mentén elindult az Önkormányzat, illetve ahogy elindult a 

pályázatnak a megvalósítása, az az elképzelés nem fogja ellátni a funkcióját, tehát nem 

azokat az embereket tudnák segíteni, akiknek valóban szükségük van erre. 

- Elmondja még, hogy a Szociális Szövetkezet pályázaton nyert 33.750.000,- Ft-ot, a 

pályázatban leírt elképzeléseket igyekeznek megvalósítani. Ezzel kapcsolatban 

Szegeden már volt, illetve Szarvason lesz tájékoztató. Igyekeznek a lehető legjobb 

módon felhasználni a pályázati forrást.  
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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, 7 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: 

120/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2014.(I.30.), 

58/2014.(II.27.), 60/2013.(II.27.), 63/2014.(III.27.), 66/2014.(III.27.), 

67/2014.(III.27.), 68/2014.(III.27.), 69/2014.(III.27.), 71/2014.(III.27.),  

72/2014.(III.27.), 73/2014.(III.27.), 96/2014.(III.27.), 97/2014.(III.27.), 

98/2014.(III.27.), 99/2014.(III.24.), 102/2014.(III.27.), 104/2014.(III.27.), 

105/2014.(III.27.), 106/2014.(III.27.), 107/2014.(III.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 2013. 

évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit részére, ha az írásos anyaghoz van 

szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy nem ismeretlen a testület előtt, hogy a zárszámadással egyidejűleg 

beszámolnak az elmúlt évben végzett ellenőrzési feladatokról is. Az ellenőrzési tervet 2012. 

év végén a Képviselő-testület elfogadta, az évközi változásokról év közben tájékozódott a 

Képviselő-testület, amely szerint a belső ellenőrzést ellátó munkatárs viszonya megszűnt, így 

a belső ellenőrzési tervből három terület volt elfogadva, ebből csak kettő került 

megvalósításra. A normatíva elszámolás az általános iskolában és a civil szervezetek részére 

nyújtott önkormányzati támogatások felhasználása, elszámolhatóságának jogszerűsége. Az 

ellenőrzés során jelentős hiba nem került megállapításra. Ami intézkedést igényelt a civil 

szervezetek vonatkozásában, azt év közben megoldották. 

Az elmaradt ellenőrzési feladat a közbeszerzési eljárások ellenőrzése, amit a 2014. évi tervbe 

beépítették. 

Ennyit kívánt elmondani a 2013. évi ellenőrzésekkel kapcsolatban. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az irodavezetőnek.  

A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a jelentést.  
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Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy mondja el az ülésen elhangzott 

véleményt, javaslatot.  

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

képviselő – a bizottság ülésén a jelentést megtárgyalta, amelyet ugyan ezekkel a 

kiegészítésekkel elfogadásra javasolnak a testület felé. Mivel a harmadik ellenőrzésre nem 

került sor 2013-ban, így azt a 2014. évben végezzék el. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság keddi ülésén megtárgyalta a jelentést, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé.  

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

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, 

valamint a költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek 

megvalósításáról 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: 

121/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a pénzügyminiszter által 

közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készített – 2013. évi 

költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentést jóváhagyólag 

elfogadja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési 

ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek megvalósításáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

(Az ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

2013. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített 

mérleg közzétételéről döntés. 

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a bizottságok üléseiken 

a zárszámadással kapcsolatos anyagot részletesen megtárgyalták.  
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Az irodavezető a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a zárszámadás tárgyalása mindig 

könnyebb abból a szempontból, hogy a beszámoló azokat az éves gazdálkodási adatok 

összegzését mutatja, amelyeket egész éven át megismert a képviselő-testület, majd évközben 

a szükségessé vált módosításokat hajtottak végre. Az előirányzatok változásáról folyamatosan 

tájékoztatva lett a testület, a pályázatok eredményeiről, esetleges egyedi kérelmekről. Az 

előterjesztésben tények szerepelnek, amely összefoglaló a 2013-as évről. Az előterjesztés, 

valamint a hozzá kapcsolódó melléklet részletesen ki lett dolgozva, amely a jogszabálynak 

megfelelő.  

Az előterjesztés mellékletét képező kiegészítő mellékletről szól, amely bemutatja a 2013-as 

év pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének alakulását. Megállapítható, hogy az 

önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a vagyoni helyzete jónak mondható. Tehát ez a 

zárszámadás egy összegzés volt. 

A 2013. évi pénzügyi terv megvalósításáról ennyit kívánt szólni, a kérdésekre szívesen választ 

ad.  

Valánszki Róbert 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 bizottság egyhangúlag javasolja a 2013. évi zárszámadásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotását 2.250.620.000,- Ft bevétellel, 2.036.892.000,- Ft 

kiadással és 518.738.000,- Ft pénzmaradvánnyal.  

Elmondja még, hogy nagyon részletes, alapos anyag került a testület elé, amelyet már 

megszoktak az irodavezetőtől.   

A bizottsági ülésen szó volt a pénzmaradványról is, amely nagy összegű, amiről tudni kell, 

hogy feladattal terhelt.  

Az ülésen hangzott el felhalmozási célú tartalék bővítéséri vonatkozó javaslat 10 millió forint 

összegben, amely a munkahelyteremtésre, munkahelybővítésre lenne fordítható. Véleménye 

szerint ezt érdemes mérlegelni. A bizottság az általános tartalékot is javasolja 10 millió 

forinttal növelni. Év közben jelentkeznek olyan kiadások, amelyek a költségvetés 

tervezésekor nem ismertek. Véleménye, hogy ezt a két javaslatot mindenképpen tartsák szem 

előtt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az önkormányzat 2013. 

évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testület felé.  

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

ismertetését. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2013. évi zárszámadásával kapcsolatban 

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 2.250.620.000,- Ft bevétellel, 

2.036.892.000,- Ft kiadással és 518.738.000,- Ft pénzmaradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

 

a 2013. évi zárszámadásról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a 2013. évben képződött pénzmaradvány 

elszámolásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása.  

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy pénzmaradvány 

tárgyalása, annak felosztása a zárszámadással egyidejűleg történik, amelyről külön 

előterjesztés készült.  

Az előterjesztésben le van írva, hogy miből áll a pénzmaradvány. 

A pénzmaradvány megállapítása: Záró pénzkészlet, korrigálva az átfutó, függő tételekkel, az 

előző évben képzett tartalékok maradványával = tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 

Befolyásolja még a pénzmaradványt a költségvetéssel kapcsolatos év végi elszámolás, ami az 

önkormányzat pénzmaradványát csökkenti.  

Az irodavezető elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évben képződött mindösszesen 

költségvetési pénzmaradványa 518.737.878,- Ft. 

Elmondja, hogy az előterjesztés 18-20. oldalán részletesen be lett mutatva a pénzmaradvány, 

amelyet nem kíván megismételni.  

Elmondja, hogy az egyetlen önállóan működő intézmény a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ, amelynek módosított pénzmaradványa 303.297,- Ft, amiből pénzkészlet 293.297,- 

Ft és az átfutó tételek egyenlege 10.000,- Ft.  

Az intézmény a beadott kérelme alapján a 303.297,- Ft összeget dologi kiadások között, 

eszközbeszerzésre szeretné fordítani. 

Javasolják, hogy támogassák a DÁMK kérelmét.  

Az irodavezető elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa 

10.394.321,- Ft, amiből a pénzkészlet 10.067.509,- Ft és az átfutó tételek egyenlege (aktívák) 

326.812,- Ft. 

Az önkormányzattól külön van, tehát önálló költségvetési szervként működik.  

Az önkormányzat jelentős pénzmaradványa abból adódik, hogy a komposztáló telep átkerült 

másik vagyonkezelőhöz, a felhalmozott tartozás egy összegben kiegyenlítésre került, amely a 

közös hivatalnál került elszámolásra. 

Javaslatuk, hogy a Közös Hivatalnál lévő pénzmaradvány, ami nem feladattal terhelt,  

- 9.444.516,- Ft - kerüljön befizetésre, az önkormányzat számlájára.  

Elmondja, hogy a legnagyobb összegű pénzmaradvány az önkormányzat gazdálkodási 

körében van, amely pénz- és értékpapír állományból tevődik össze, amely az előterjesztés 19. 

oldalán részletezve van. 

Elmondja, hogy a 2014-es év során ebből 158.905.000,- Ft-ot fejlesztési feladatokra 

beforgatnak. 

Az előterjesztésben részletesen fel van sorolva, hogy milyen terhei vannak a 

pénzmaradványnak.  

Az irodavezető elmondja, hogy 165.565.029,- Ft marad a benyújtandó pályázatokhoz, 

gazdaságélénkítő programok megvalósításhoz. 

Elmondja, hogy a meglévő pénzmaradványnak terhe van, minden forintnak meg van a helye, 

hogy mire kell fordítani.  
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A határozati javaslatot az elmondottak alapján állította össze, amelynek megvitatását kéri a 

testülettől.  

A pénzmaradvánnyal kapcsolatban ennyit kívánt elmondani, köszöni a figyelmet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

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

pénzmaradvánnyal kapcsolatban mondja el javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadásra 

javasolja a pénzmaradványt a testület felé.  

Valánszki Róbert 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 elfogadásra javasolja a határozati javaslatban 

foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban 

kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2013. évi pénzmaradványt 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: 

122/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 

2013. évi mindösszesen módosított pénzmaradványát 518.737.878,- Ft összegben állapítja 

meg az alábbiak szerint:  

A Dévaványai Általános Művelődési Központ módosított pénzmaradványa 303.297,- Ft 

melynek teljes összegét eszközbeszerzésre engedélyezi felhasználni.  

A Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa 10.394.321,- Ft, melyből 

kötelezettséggel terhelt 949.805,- Ft, elvonásra kerül 9.444.516,- Ft.  

 

Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa:  508.040.260,- Ft 

- Fejlesztési célú pénzmaradvány  374.620.486,- Ft 

- Működési célú pénzmaradvány 133.419.774,- Ft. 

Szabad pénzmaradvány nincs.  

 

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

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő: döntés után 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a napirendhez tartozik a független 

könyvvizsgálói jelentés, amelyet Galuska Józsefné könyvvizsgáló adott ki.  

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a könyvvizsgáló jelen volt.  

A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Napirendi pont 

 

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

2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásával 

kapcsolatos tájékoztató.  

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2014. évre 

vonatkozó munkatervét a 471/2013.(XII.12.) Kt. határozatával fogadta el, melyben az áprilisi 

ülés 3. napirendi pontja a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása a DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az óvodai 

beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

A Képviselő-testület a 13/2014.(I.30.) Kt. határozatával az általa fenntartott Dévaványai 

Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2014/2015. 

nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját 2014. április 

28. és 29. napjában határozta meg. 

Az elmondottak miatt kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2014/2015. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározását a DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében 

a májusi rendes ülésén tárgyalja. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megállapítja, hogy a képviselők a tájékoztatót tudomásul vették. Az óvodai csoportok számát 

a következő testületi ülésen fogják meghatározni. 

 

 

Novák Imre alpolgármester megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 8 fő.  

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza.  

Elmondja, hogy az első bejelentés Novák Imre egyéni vállalkozó kérelme.  

A polgármester a bejelentés tárgyalása előtt megadja a szót Novák Imre alpolgármester részre. 

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes 

érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

(Novák Imre alpolgármester kamatmentes támogatás iránti kérelmet nyújtott be.) 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre alpolgármestert  a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

123/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Novák Imre alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország 
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Novák Imre egyéni vállalkozó (5510 

Dévaványa, Borona u. 9.) munkahelyeket létrehozó pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz, amely pályázaton a nemzetgazdasági miniszter 2014. április 1-i döntésével 

NFA-2014-KKV kódjelű pályázati Projekt alapján, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi 

részéből 7.525.511,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

(Az értesítés a támogatás megítéléséről a jegyzőkönyvhöz mellékelve van).  

A támogatás mértéke 70 %. A projekt keretében nyomdai eszközöket, csomagolást és 

logisztikát elősegítő gépeket kíván megvásárolni, amely gépek-berendezések beszerzésétől 

vállalkozása versenyképességének növekedését várja. Mivel a támogatás utófinanszírozású, 

ahhoz, hogy a beruházást meg tudja valósítani írásos kérelemmel fordult a Képviselő-testület 

felé – a kérelem mellékelve van az előterjesztéshez –, hogy kamatmentes, visszatérítendő 

támogatás formájában a szükséges forrást a 7.525.511,- Ft-ot előlegezze meg.  

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet, úgy a vállalkozás vállalja, hogy a 

beruházást 2014. november 30-ig megvalósítja, kifizetési kérelmét benyújtja a támogató felé, 

és a megelőlegezett kamatmentes támogatást az önkormányzat számlájára 2014. december 31-

ig visszafizeti. 

A Képviselő-testület a kérelem kedvező elbírálása esetén egyedi támogatás formájában 

biztosíthatja a szükséges forrást, melynek jogszabályi háttere az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló  37/2011.(III.22.) Korm. rendelet. 

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 tárgyalta a benyújtott kérelmet. A bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy Dévaványán nem egy vállalkozást nyert ilyen jellegű pályázati forrást. A 

bizottság meglátása, hogy ez a kérelem nem lesz egyedülálló, más vállalkozás is fog ilyen 

jellegű kérelemmel fordulni a képviselő-testülethez. 

Valánszki Róbert polgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy a mai napon érkezett egy 

ilyen jellegű kérelem.   

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

képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület törekszik arra, hogy a vállalkozásokat segítse. 

Segítséget közpénzből tudnak adni, amelyre olyan biztosíték szükséges, hogy a kölcsön adott 

pénz visszakerüljön az önkormányzat kasszájába. 

A kérelmet jelenlegi formájában 4 bizottsági tag nem támogatta, 1 bizottsági tag pedig 

tartózkodott. 

A testület mai ülésén ne hozzon döntést ebben a témában, az ügyvéd úr segítségével körbe 

kell járni a lehetőségeket. Említést tesz az ingatlanfedezetről, vagy akár kezesek bevonásáról.  

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

A polgármester úgy gondolja, hogy a képviselő-testület számára a foglalkoztatás igen fontos 

feladat, amelyet közfoglalkoztatással tudnak biztosítani, illetve a foglalkoztatáshoz szükséges 

feltételek megteremtésében segítséget kell adni. Elengedhetetlen az, hogy ehhez a garanciákat 

megkapják. A polgármester támogatásra érdemesnek ítéli a kérelmet, de ahogyan említette a 

biztonsági garanciák szükségesek. 

Jelenleg egy kérelemről van szó, valamint egy másik kérelem a mai napon beérkezett, amely 

ugyanezen pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos, várhatóan egy harmadik személytől 
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is be fog érkezni a kérelem. Véleménye, hogy a következő testületi ülésen kellene erre a 

témára visszatérni. 

Kérdése, hogy uniós szabályt nem sért-e, ha előnyben részesítenek vállalkozásokat? 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a jogszabályi hivatkozást.  

Ugyanaz a jogszabály vonatkozik ide, amely szerint az önkormányzati rendeletet is alkották a 

vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról, az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011.(III.22.) Korm. rendelet. 

A jegyző elmondja, hogy az eljárás formája ugyanaz, amikor önkormányzati rendelet alapján 

nyújt támogatást a képviselő-testület. Lehet nyújtani egyedi támogatást is, de ezt az egyedi 

támogatást be kell jelenteni az Állami Támogatásokat Vizsgáló Irodához. Tehát az eljárás 

módja teljesen ugyanaz. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha ezeket a kérelmeket támogatja a képviselő-

testület, akkor a további kérelmeket is támogatni kell. A forrást meg kell teremteni erre a 

célra. A következő évben ilyen célra el kellene különíteni egy keretösszeget a 

költségvetésben.  

A polgármester a kérelmet támogatásra érdemesnek ítéli meg. 

Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy nagy összegekről van szó. A garanciális 

feltételek biztosítása mindenképpen szükséges. Ez esetben egy előfinanszírozott pályázatról 

van szó. A kifizetések nem mindig úgy történnek, ahogyan azt tervezik.  

A pályázatban eszközbeszerzésről van szó, amelyhez kapcsolni kell a foglalkoztatást, három 

fő foglalkoztatását kell két éven keresztül biztosítani. A vállalkozónak 30 % önerő biztosítása 

szükséges.  

Nagyon szigorú garanciális feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy az önkormányzat 

maradéktalanul visszakapja a vagyonát.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – ha jól értelmezi a benyújtott kérelemnek az alapja egy ígérvény. 

Tudomása szerint e mögött még nincs szerződés, akkor még nincs miről dönteniük. 

A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy biztosítani kell azt, hogy a pénz visszakerüljön az 

önkormányzathoz. Felmerült az engedményezés lehetősége, ami nagyon jó, de a kifizetés 

időpontja elhúzódhat. A bizottsági ülésen elhangzott az ingatlan fedezet lehetősége is, 

amelynek legalább a kölcsön összegével azonosnak kell lenni, vagy többnek. Olyan 

szerződést kell kötni, hogy az önkormányzat biztosan visszakapja a pénzét. 

A képviselő támogatja a kérelmet, annak érdekében, hogy a vállalkozás az eszközöket be 

tudja szerezni, valamint létszámot tudjon bővíteni.  

Véleménye szerint nagyon elébe mentek a dolgoknak, ez a kérelem egy figyelemfelkeltés, de 

döntést most ne hozzanak.  

Véleménye, hogy Dr. Kulcsár László ügyvéd úr készítsen egy olyan szerződést, amely mellett 

az önkormányzat biztonságban tudhatja a pénzét.  

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen a döntéshozatalnál tartózkodott. Elmondja, 

hogy Novák Imre egyéni vállalkozó több ember számára biztosított és biztosít a településen 

munkát.  

Azonos feltételeket, lehetőségeket kell biztosítani a vállalkozások számára.  

Nyuzó Marietta képviselő által elmondottakkal egyetért. Olyan garancia szükséges, amely 

biztosítja, hogy az önkormányzat pénze visszakerüljön a kasszába. A bizottsági ülésen is 

elmondta, hogy egy háromoldalú szerződés megkötését látja a legalkalmasabbnak.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 

Körvonalazódni látszik, hogy a mai ülésen nem fog döntést hozni a képviselő-testület ez 

ügyben. A témát körbe kell járni, megfelelő garanciákat kell kidolgozni az ügyvéd úr 

bevonásával, amellyel egyedi döntéseket tud hozni a képviselő-testület, valamint egyedi 

támogatásokat tud nyújtani. Meglátása, hogy az ilyen jellegű kérelmek teljesítésére a 

testületnek a későbbiekben rendeletet kellene alkotni. Lehetne az támogatás mértéke az 

elnyert összeg meghatározott %-a. Hasonlóan a munkahelyteremtő támogatáshoz. 

Nyuzó Marietta képviselő – úgy gondolja, hogy nem lesz tömeges pályázatokról szó. 

Véleménye szerint a vállalkozásnak a pályázat benyújtása előtt úgy kell gondolkodni, hogy a 

megvalósításra fedezete van. A vállalkozónak tisztában kell lenni azzal, hogy nemcsak a 30 

%-os önerőt kell biztosítani, hanem az egész összeget, mivel a pályázat utófinanszírozott. 

Vállalkozni úgy lehet, hogy meglegyen hozzá a fedezeti tőke. Egy pályázatba nem lehet 

beleugrani csak azért, mert 70 %-os támogatottságú. Nagyon meg kell nézni, hogy a 

vállalkozás visszatudja-e adni a kamatmentes támogatást. A kérelemben december 31-et jelölt 

meg a vállalkozó a visszafizetésre, ami a képviselő véleménye szerint nagyon rövid idő.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, az ilyen jellegű döntések esetén az idei évben 

biztos, hogy nem kapják vissza pénzt, az a költségvetést fogja terhelni. 

Elmondja, hogy a kérelemben is szerepel, hogy a programot november 30-ig kell 

megvalósítani, és ha azt követően nyújtja be a támogatási kérelmet a vállalkozó, az idei évben 

már a támogatást nem kapja meg.  

Véleménye szerint, az a vállalkozás, amelynek van pénze, az ne a közpénzt terhelje. 

Tudomása van arról, hogy a településen több vállalkozás is nyert ilyen pályázatot, tehát azon 

kérelmekkel is lehet számolni. Mezőgazdasági gépek beszerzéséről van szó, azok nem egy-két 

millió forintba kerülnek. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

a Kormány támogatja a mikro vállalkozásokat. A probléma ott kezdődik, amikor a pénzt elő 

kell teremteni. Tudomása szerint a településen 26,6 millió forintot nyertek a vállalkozások. 

Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében 10-10 millió forint van a vállalkozások 

támogatására biztosítva. 

A kérelem teljesítésének akadályát nem látja, ha a visszafizetési feltételek biztosítottak.  

Megkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket arról, hogy a környező települések 

önkormányzatai milyen módon támogatják a vállalkozásokat.  

Balogh Csilla jegyző – a polgármester úr bízta meg azzal, hogy térképezze fel a környező 

városokban milyen gyakorlat alakult ki a vállalkozások támogatása tekintetében.  

A jegyző Gyomaendrőd, Szeghalom, Vésztő, Szarvas és Békés városok jegyzőjét kérdezte 

meg ez ügyben. A jegyző ismerteti a jelenlévőkkel a városokban kialakult támogatási 

gyakorlatot, amely írásos formában a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Az elmondottakból megállapítható, hogy a környékbeli települések nem nyújtanak pénzügyi 

támogatást a vállalkozásoknak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester nem gondolta, hogy ilyen nagy passzivitás van a környékbeli településeken a 

vállalkozások tekintetében, szinte csak Békés városban van támogatás, ahonnan az ötletet 

Déaványa is vette. 

A polgármester véleménye, hogy a mai ülésen ne hozzanak döntést a támogatás kérdésében. 

Az ügyvéd úr segítségével próbálják a garanciákat meghatározni.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

124/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Imre 

egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Borona u. 9.), kamatmentes támogatás iránti 

kérelmét jelen ülésen nem támogatja. 

 

A képviselő-testület megbízza Dr. Kulcsár László ügyvédet, hogy kamatmentes 

támogatásra vonatkozó támogatási tervezetet készítsen. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester, egyéni 

vállalkozó részére. 

Novák Imre alpolgármester, egyéni vállalkozó – egyetért azzal, ha egy vállalkozás 

kamatmentes támogatást kap az önkormányzattól, legyen arra garancia, hogy a visszafizetés 

biztosított legyen. Elmondja, hogy a támogatási szerződés a kérelem beadása óta elkészült, de 

még kétoldalúlag nincs aláírva. Elmondja, hogy a településen 4 vállalkozás nyert NFA-s 

foglalkoztatási pályázatot. 

Röviden szól az elkészült szerződés tartalmáról.  

Említést tesz a vállalkozások üzemeltetéséről, pénzügyi szükségletéről, eszközök 

beszerzéséről, foglalkoztatásról.  

Elmondja, hogy önkormányzati segítséggel egy vállalkozás gördülékenyebben tudja elindítani 

a foglalkoztatást. 

Elmondja, hogy 15 millió forint alatt a Magyar Állam nem kért garanciát, a pályázati önerő 

meglétét kellett igazolni. Nem kellett ingatlanfedezet, nem kellett kézfizető kezes biztosítása 

sem. 

Nyuzó Marietta képviselő – említést tesz Novák Imre felszámolás alatt lévő vállalkozásáról.    

Novák Imre alpolgármester, egyéni vállalkozó – Nyuzó Marietta felvetésére reagálva 

elmondja, hogy más egy Kft. és más egy egyéni vállalkozás. A Kft. negatívumát ő viseli 

teljesen a felszámolásig, annak ellenére, hogy nem volna kötelessége.  

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

képviselő – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjainak segítő szándéka domborodott ki az 

ülésen. A visszafizetési garancia biztosítását nagyon fontosnak tartják. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy jelentős terhet jelentene az önkormányzat 

számára a kamatmentes kölcsön biztosítása a vállalkozások számára, amit más helyről el 

kellene vonni, de ha lehetőség van rá, akkor biztosítsák a támogatást. 

A polgármester az első bejelentés tárgyalását lezárja.  

 

A polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a szociális 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy hatályba lépett az emberi 

erőforrások miniszterének 20/2014.(III.20.) EMMI rendelete a szociális nyári 

gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról.  
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A rendelet értelmében a települési önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti költségvetési 

támogatást a 2014. június 16-ától 2014. augusztus 29-éig terjedő időszakban legalább 44, 

legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

kiskorú gyermekek részére – a gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen – 

biztosított napi egyszeri meleg-étkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel, ha az ételt az 

alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának 

megfelelő értékben. 

Május 2-áig fel kell mérni – a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével – a nyári 

gyermekétkezetés iránti igényeket.  

Elmondja, hogy az önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után 

önerő nélkül is igényelhet támogatást, ezen létszámon felül annyi rászoruló gyermek után, 

ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő étkeztetését a támogatási kérelemben vállalja 

az önkormányzat.  

Ez számokban kifejezve a következőket jelenti, jelenleg a településen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak száma 457, amennyiben az 

önkormányzat önerő nélkül kívánja igénybe venni a támogatást akkor 114 gyermeknek, 54 

munkanapon keresztül tudja biztosítani a napi egyszeri meleg-étkeztetést 2.684.880,- Ft 

támogatási igényből. A felmérést követően 128 rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorúgyermek szociális nyári étkeztetését volna szükséges 

biztosítani. Mivel a támogatás mértéke 440,- Ft/nap és az egyszeri meleg ebéd költsége 

482,82 Ft, valamint a támogatható létszámon felül is (14 fő) indokolt volna a segítségnyújtás, 

ezért az önkormányzatnak 628.612,- Ft saját forrást is szükséges lenne biztosítani.  

A pályázati feltétel teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási 

igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás összege a beérkező igények, a 

rendelkezésre álló forrás, valamint az alábbi szempontok figyelembevételével kerül 

meghatározásra. 

A pályázati feltételeket teljesítő önkormányzat legalább a megjelölt támogatási összeg 27%-

ának megfelelő összegű támogatást kap. Lehetőség nyílik magasabb összegű támogatásban is 

részesülni, a magasabb összegű támogatás feltételei: 

- egyrészt nagyobb arányú önerő vállalása; 

- másrészt szabadidős program biztosítása, melyet a gyermekjóléti szolgálat igazol. A 

szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni.  

A támogatást május 7-éig lehet igényelni, a határidő elmulasztása jogvesztő. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésnek a 

teljesüléséről. 2013. június 17-től - augusztus 30-áig 54 munkanapon keresztül biztosítottak a 

rászoruló gyermekeknek napi egyszeri meleg étkeztetését 116 tanuló részére. A ténylegesen 

felhasznált támogatás 2.756.160,- Ft, saját forrás 204.239,- Ft volt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülésén 

elhangzott javaslatot.  

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

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

javasolja elfogadásra, valamint a 628.612,- Ft saját forrást az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítsák.  

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja.   
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság szintén a 

„B” határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.  

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

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint az előterjesztésben szereplő „B” 

határozati javaslatot fogadják el, amely a következő: 

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

szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI 

rendelet értelmében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához (5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) 2.708.640,- Ft összegű támogatásra, 2014. június 16. – 2014. 

augusztus 29-éig terjedő időszakra 128 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

kiskorúgyermek szociális nyári gyermekétkeztetése céljából, melyhez szükséges 628.612,- Ft 

saját forrást az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános előirányzat tartaléka 

terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával.”, 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

125/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

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

be a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 

20/2014.(III.20.) EMMI rendelet értelmében a Magyar Államkincstár Békés Megyei 

Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) 2.708.640,- Ft összegű 

támogatásra, 2014. június 16. – 2014. augusztus 29-éig terjedő időszakra 128 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúgyermek szociális 

nyári gyermekétkeztetése céljából, melyhez szükséges 628.612,- Ft saját forrást az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata részére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  2014. május 7. – a pályázat benyújtása 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy támogatás 

iránti kérelem.  

Elmondja, hogy 2014. április 1-én kérelem érkezett az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesülettől a Képviselő-testülethez, hogy az Orosházi Kórház Gyermekosztálya 

részére anyagi támogatást nyújtsanak, amely támogatás egy infúziós pumpa beszerzését 

szolgálná. 
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A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elmondja, hogy a márciusban 12.520.000,- Ft támogatásról döntöttek, a költségvetésben 

1.500.000,- Ft van elkülönítve a Református Egyház részére. A fennmaradt előirányzat 

80.000,- Ft, amelyről dönthet most a Képviselő-testület. 

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 a kérelmet adják át a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság részére döntéshozatal céljából. 

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

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Szociális Bizottság 

jogi személy részére nem nyújthat támogatást.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

képviselő-testület az egyesület részére 15.000,- Ft támogatást nyújtson.  

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy az egyesületet 15.000,- Ft-al támogassák kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül nem nyújt támogatást az egyesület részére. 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét 

az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással ne támogassák, habár a 

megfogalmazott céllal egyetértenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

126/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület (1325 Budapest, Pf.: 204) anyagi támogatásra 

vonatkozó kérelmét az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással 

nem támogatja, habár a megfogalmazott céllal egyetért. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Egyesületet a testület 

döntéséről tájékoztassa.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  folyamatos  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentéshez dr. Szathmáry 

Péter ügyvéd még nem érkezett meg, így javasolja, hogy a Gyomaközszolg Kft. 

előterjesztését tárgyalja a képviselő-testület.  

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületnek a Gyomaközszolg Kft. 2013. évi 

tevékenységéről, valamint a 2014. évi üzleti terveikről szóló beszámolót kell jóváhagynia.  

A Gyomaközszolg Kft. anyagát a képviselők megkapták, amelyet áttekinthettek.  

A polgármester megkérdezi Kiss Károlyt, mint a Gyomaközszolg Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagját, hogy kíván-e hozzászólni? 
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Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő –, elmondja, hogy a 

bizottsági ülés időpontjáig a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő 

Bizottság határozata a beszámoló elfogadásáról nem érkezett meg, a mai ülésre a 

dokumentumokat megküldték.  

A könyvvizsgáló jelentésében leírta, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a 

Gyomaközszolg Kft. 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 

valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli 

törvényben foglaltakkal összhangban.  

A felügyelő bizottsági ülésen elmondta, hogy a Kft. pénzügyi helyzetén szigorítani kellene, 

olyan kifizetések történtek, amellyel lehetne spórolni.  

Említést tesz arról, hogy a Kft. megemelte 3,- Ft-al a hulladékszállítási díjat, a lerakási díj 

emelése miatt. Az ülésen is elmondta, hogy az önkormányzat a kft-vel kötött szerződést, nem 

pedig a lerakóval. A jövőben ilyen eset nem fordulhat elő. A beszámolót a képviselő a 

felügyelő bizottsági ülésen nem fogadta el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit részére. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – szakmailag annyit kíván hozzáfűzni, 

hogy az eredmény kimutatáson látható, hogy az elmúlt évhez viszonyítva romlott az 

eredmény, hiszen az elmúlt évben elért eredmény most negatív értéket mutat. Ezt azzal 

indokolja a kiegészítő mellékletben, hogy a bevételek be vannak fogyasztva 2012. áprilisi 

árakon, a kiadások pedig nőnek. Spórolni kizárólag a kiadásokon lehetne.   

Ennyivel kívánta kiegészíteni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – tudomása van arról, hogy eszközfejlesztés is történt a Kft-nél, 

azonban ezt Dévaványa lakossága nem igazán érzékeli, hiszen ha valaki érdeklődik arról, 

hogy mennyi hátraléka van, nem igazán tudnak friss információval szolgálni, nem 

naprakészek. Véleménye szerint a nyilvántartási rendszerükön volna mit javítani. Említést 

tesz a Kft. mérlegéről, ami az elmúlt évihez képest romlott. Kérdése, hogy mi ennek az oka? 

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

pénzt költöttek a szoftverrendszer fejlesztésére, azonban mégsem tudnak megfelelő 

információval szolgálni a lakossági befizetésekről, tehát valóban lenne mit javítani ezen. 

Földi Imre képviselő – bízik abban, hogy ezt minél hamarabb orvosolni fogják. Változások 

várhatóak a hulladékgazdálkodás terén, így a szemétszállítás területén is. Addig viszont, amíg 

nem következnek be ezek a változások, addig ezek a problémák gondot fognak jelenteni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hozzászólásokat. 

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 

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

képviselő – elmondja, hogy a hiányzó dokumentumok pótlása megtörtént, így a bizottság a 

Gyomaközszolg Kft. beszámolóját egyhangúan elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslatuk 

ismertetését. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Gyomaközszolg Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 

2014. évi üzleti terveikről készült beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  

127/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. 2013. 

évi tevékenységéről valamint a 2014. évi üzleti terveikről szóló beszámolót 

megismerte és azt elfogadja.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Gyomaközszolg Kft. részére a 

testületi határozatot küldje meg.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

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

Megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

elmondja, hogy a Horgászegyesület május 1-én, reggel 8 órakor nyit. 

Javasolja, levélben köszönjék meg, hogy a kormány döntése értelmében Dévaványától 

430.882.489,- Ft-ot tartozást vállaltak át. 

Rövid tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a naposcsibék beszerzésének ügye hogyan 

áll. Ennyiben kívánt hozzászólni. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a 

naposcsibék beszerzésére vonatkozóan a helyi beszerzés elindult, az ajánlatkéréseket 

kiküldték. Az ajánlattételi határidő a jövő hét keddjén jár le, a szerződést pedig szerdán kötik 

meg. Május 23-ra és május 30-ra kérték a csibéket. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – nincs tudomása arról, 

hogy mely vállalkozásoktól kértek ajánlatot. Az elmúlt évben a Békésről vásárolt csibékkel 

nem voltak megelégedve. Célszerű lett volna a poroszlói keltetőtől is ajánlatot kérni, hiszen 

nagyon sok csirkét értékesítenek a településen.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy az elmúlt évben vásároltak egy székelykaput, amely már 

majdnem teljes egészében fel van újítva. Javaslatokat kér arra vonatkozóan, hogy a kapu hol 

legyen felállítva. Kérése, hogy a felújítás augusztus hónapig történjen meg, hiszen augusztus 

20-án szeretnék azt átadni. Elmondja, hogy az átadás időpontját augusztus 20-ra tervezik, 

hiszen akkor szoktak a testvértelepülésről, Székelykeresztúrról vendégek jönni.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – a játszótér névadási pályázatával kapcsolatban elmondja, 

hogy meg kellene határozni a díjakat.  

Javaslata a következő: 

I. helyezett: Budapesten lévő „Elevenparkba” belépő biztosítása a nyertes gyermek 

és családja részére, valamint az utazás biztosítása, 

II. helyezett: 7 alkalomra szóló családi belépő a Dévaványai Strandfürdőbe, 

III. helyezett: Mozijegy biztosítása a nyertes gyermek és családja részére a 

békéscsabai Center moziba.  
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A polgármester kéri a javaslattal kapcsolatos véleményeket. 

Megállapítja, hogy vélemény, újabb javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a „Adjunk nevet játszóterünknek.” névadási pályázatra beérkezett 

három legjobbnak ítélt pályázatot díjazzák az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

128/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

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

játszóterünknek.” névadási pályázatra beérkezett három legjobb név kitalálóját az 

alábbi jutalomban részesíti:  

 

I. helyezett: Budapesten lévő „Elevenparkba” belépő biztosítása a nyertes 

gyermek és családja részére, valamint az utazás biztosítása, 

II. helyezett: 7 alkalomra szóló családi belépő a Dévaványai Strandfürdőbe, 

III. helyezett: Mozijegy biztosítása a nyertes gyermek és családja részére a 

békéscsabai Center moziba.  

 

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

járjon el.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy időközben megérkezett dr. Szathmáry 

Péter ügyvéd úr, így sor kerülhet a következő bejelentés megtárgyalására, amely a 

városközpontban megvalósítandó 41 gépjárműparkoló kivitelezőjének a kiválasztása.  

A polgármester elmondja, hogy a közbeszerzést Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos 

közbeszerzési szakértő bonyolította le. 

A polgármester megadja a szót részére. 

Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési szakértő – köszönti az ülésen 

megjelenteket.  

Elmondja, hogy a testület döntése értelmében a „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 kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást 

indítottak el és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § értelmében három 

vállalkozást kértek fel ajánlattételre. 

A vállalkozóknak az ajánlatok benyújtására 2014. április 16-án 10 óráig volt lehetőségük. A 

megadott határidőig a három cég megtette ajánlatát.  

Elmondja, hogy a 

1. A BORGULA-ÉP Kft. 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20. 

ajánlati ára:       nettó 30.360.381,- Ft, 

2. a Futizó Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 

ajánlati ára:       nettó 28.147.753,- Ft, 
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3. BONAG Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) 

ajánlati ára:       nettó 28.915.714,- Ft, 

Elmondja, hogy az ajánlatok megvizsgálását követően hiánypótlási felhívást küldtek ki a 

BORGULA-ÉP Kft., valamint a Futizó Kft. részére.  

A hiánypótlás teljesítésére előírt határidő 2014. április 22. 10 óra volt.  

Az ajánlattevők közül a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a megadott határidőn belül a 

Futizó Kft. eleget tett, a Borgula-Ép Kft. nem nyújtott be hiánypótlást.  

A hiánypótlási határidő letelte után az alábbiakat állapították meg az ajánlatok 

érvényességével kapcsolatban:  

A Borgula-Ép Kft. ajánlata a hiánypótlás nem teljesítésére tekintettel nem felel meg a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározottaknak, mert alkalmasságát nem igazolta az 

előírt módon, így az ajánlat a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.  

A Futizó Kft. ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel a jogszabályokban, a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározottaknak, az ajánlat érvényes.  

A Bonag Kft. ajánlatával kapcsolatban hiánypótlás nem volt szükséges, az ajánlat mindenben 

megfelel a jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározottaknak, az 

ajánlat érvényes. 

Az ügyvéd elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás 10. pontja értelmében az ajánlatok 

elbírálása és a nyertes ajánlat kiválasztása „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

alapján” történik.  

Ismerteti a szakmai összegzést a közbeszerzési eljárásról: a beérkezett ajánlatok részletes 

vizsgálata alapján megállapítható, hogy a beérkezett három ajánlat közül egy ajánlat a 

(Borgula-Ép Kft.) érvénytelen, két ajánlat (Futizó Kft., Bonag Kft.) érvényes. A 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást a Futizó Kft. ajánlata tartalmazza nettó 28.147.753,- Ft 

összegben. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesének javasolja a Futizó Kft-t 

nettó 28.147.753,- Ft összegű ajánlati árral.  

Tudomása szerint a Pénzügyi Bizottság is ezt az állásfoglalást támogatta ülésén.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban.  

(A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakmai értékelés, döntési javaslat az előterjesztés 

mellékletét képezi.) 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dr. Szathmáry Péter ügyvédnek 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, a bizottság javaslata, hogy a határozati javaslatot fogadják el, a 

FUTIZO Kft. 28.147.753,- Ft nettó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „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 kialakítása” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

városközpontjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 
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kmsz járda, parkoló- és kerékpárút építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig 

el nem készült 41 db aszfaltos gépjármű parkolóhelyek kialakítása” című tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezőberény, 

Jeszenszky u. 20.) érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján míg a Bonag Kft. 

(5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 

31/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban 

foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

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 kialakítása” kivitelezésére 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás 

Király u. 31/1.) – mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő – 28.147.753,- Ft 

nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat:  

129/2014.(IV.24.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „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 kialakítása” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „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 kialakítása” című tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezőberény, 

Jeszenszky u. 20.) érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján, míg a Bonag Kft. 

(5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 

31/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban 

foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

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 kialakítása” kivitelezésére 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás 

Király u. 31/1.) – mint összességében legelőnyösebb ajánlattevő – 28.147.753,- Ft 

nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

városközpontjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 kmsz – 30,231 
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kmsz járda, parkoló- és kerékpárút építésére vonatkozóan a tervben szereplő, de eddig 

el nem készült 41 db aszfaltos gépjármű parkolóhelyek kialakítása” kivitelezésére 

irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződés aláírásával.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. május 6. 

 

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-1/23-4/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-11. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 17
20 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester           jegyző 


