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I-1/9-15/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én 

megtartott rendkívüli 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  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Feke László műszaki irodavezető, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, valamint Séllei Zsigmond képviselő a mai ülésen 

nem jelentek meg más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt. 

  

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

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. „Dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatkozó 

középnehéz vontatott tárcsa beszerzésére” beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

218/2014.(VII.4.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 4-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. „Dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatkozó 

középnehéz vontatott tárcsa beszerzésére” beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

,,Dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó 

középnehéz vontatott tárcsa beszerzésére” beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést Kürti Béla 

mezőgazdasági ügyintéző készítette, megadja a szót részére. 

Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – elmondja, hogy a mezőgazdasági munkálatok 

elvégzésére irányuló középnehéz vontatott tárcsa beszerzésére helyi beszerzési eljárást 

indítottak. A 2014. június 26-ai Képviselő-testületi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, 

hogy a 411 ha szántó művelési ágú ingatlant - ami eddig bérbeadás útján volt hasznosítva -, 

azt saját használatba visszaveszi, így szükségessé válik egy középnehéz vontatott tárcsa 

beszerzése az önkormányzat tulajdonában álló 160 Le McCormick traktorhoz.  

A Képviselő-testület ezen ülésén szó volt a használt középnehéz tárcsa beszerzésének 

szükségességéről.  

Megjegyzi, hogy egy új tárcsának a beszerzési ára 3.300.000,- Ft+ÁFA. 

A beszerzési eljárás keretében két cégtől kértek árajánlatot.  

Az árajánlatkérésben megadott határidőig, azaz 2014. július 4. 10
00

 óráig mindkét cég 

megküldte ajánlatát használt, középnehéz vontatott tárcsára, az alábbi tartalommal: 

1. HANKI-KER Kft. (6900 Makó, Aradi u. 135.)  

Ajánlati nettó ár: 1.800.000,- Ft+ÁFA                   (bruttó: 2.286.600,- Ft) 
(1 év garanciával) 

 

2. Alfa-Gép Kft.  (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) 

Ajánlati nettó ár: 2.000.000,- Ft+ÁFA                    (bruttó: 2.540.000,- Ft) 

A mezőgazdasági ügyintéző röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben 

leírtakat.  

Kéri, hogy a Képviselő-testület az ügyben hozza meg döntését. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a mezőgazdasági ügyintézőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testült tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Dévaványa Város Önkormányzat 

mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzése”- 

re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 

vontatott tárcsa beszerzése” eljárás eredményeként HANKI-KER Kft. (6900 Makó, 

Aradi u. 135.), és az Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlattevőknek 

az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatukat érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 

vontatott tárcsa beszerzés” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként 

a HANKI-KER Kft.-t, mint legkisebb összegű - bruttó 2.286.000,- Ft áras - ajánlattevőt 

hirdeti ki nyertesnek. 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 

vontatott tárcsa beszerzés”-re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

219/2014.(VII.4.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Dévaványa Város Önkormányzat 

mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzése”- 

re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 

vontatott tárcsa beszerzése” eljárás eredményeként HANKI-KER Kft. (6900 Makó, 

Aradi u. 135.), és az Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlattevőknek 

az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatukat érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 

vontatott tárcsa beszerzés” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként 

a HANKI-KER Kft.-t, mint legkisebb összegű - bruttó 2.286.000,- Ft áras - ajánlattevőt 

hirdeti ki nyertesnek. 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz 
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vontatott tárcsa beszerzés”-re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével.” 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület elnöke azzal a késéssel kereste 

meg a Képviselő-testületet, hogy a 2014/2015-ös bajnoki évre az élőfüves sportpálya és a 

Seres István sportöltöző használatát biztosítsa térítésmentesen és erről készüljön 

megállapodás.  

Az írásos megállapodás indoka az, hogy Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt bajnoki 

mérkőzéseken a Dévaványai Sportegyesület csak ezen megállapodás megléte esetén 

nyújthatja be a mérkőzésekre a nevezést.  

Az MLSZ részéről a megkeresés így szól: „Mellékelje a legalább 2014/15. bajnoki évre szóló 

megállapodást a mérkőzések helyszínéül megadott sporttelepről, amely az egyesület és a 

tulajdonos vagy üzemeltető/bérbeadó között jött létre.” 

A megállapodás, amely az ingyenes használatra vonatkozik tulajdonképpen bajnoki 

mérkőzések nevezéséhez kell.  E szerződés hiányában a csapatok nem vehetnek részt a 

mérkőzéseken.  

A polgármester nem látja akadályát annak, hogy 2014/15-ös bajnoki évre szóló megállapodás 

aláírásra kerüljön.  

A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy az 

írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 

nem kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy a témával kapcsolatban 

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére a 2014/15-ös bajnoki évre  

- 2014. július 1.-2015. június 30-ig terjedő időszakra - az élőfüves sportpálya és a Seres István 

sportöltöző használatát térítésmentesen biztosítsák, valamint bízzák meg a polgármestert a 

megállapodás aláírásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testült egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   

 

Határozat: 

220/2014.(VII.4.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Sportegyesület kérelmét támogatja és az Egyesület részére a 2014/15. bajnoki évre  



5 

 

- 2014. július 1. - 2015.június 30-ig terjedő időszakra - az élőfüves sportpálya és a 

Seres István sportöltöző használatát térítésmentesen biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit irodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

(A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 13
20 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

polgármester       jegyző 

 

 

 


