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I-1/9-16/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

  

Távolmaradt:  Kiss Károly   képviselő 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

    

   Balogh Csilla   jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 

irodavezető, Ernyes Csilla pályázatíró referens, Dékány László mezőgazdasági ügyintéző, 

Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Kiss Károly képviselő, Földi Imre képviselő, Séllei Zsigmond képviselő 

jelezték, hogy a mai ülésen más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni, 

Nyuzó Marietta képviselő sem jelent meg az ülésen, aki távolmaradásának okát nem jelezte.   

 

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

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő eddig elvégzett 

feladatokról. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő juhállomány értékesítésének 

lehetőségéről. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  
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3. Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmek elbírálása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Bejelentések 

 

A polgármester elmondja, hogy a 3. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni 

(Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmek elbírálása.)  

A polgármester javasolja, hogy a 3. pontban tárgyalják a bejelentéseket, majd az 

otthonteremtési támogatás iránti kérelmeket pedig az ülés végén tárgyalják zárt ülés kertében.   

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, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

221/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. 

 

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

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő eddig elvégzett 

feladatokról. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő juhállomány értékesítésének 

lehetőségéről. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Bejelentések 

 

4. Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmek elbírálása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a 2014. évi belső 

ellenőrzési tervben szereplő eddig elvégzett feladatokról szóló tájékoztató megvitatása. 

Az irodavezető az előterjesztésben leírta, hogy két ellenőrzés került eddig elvégzésre. 

Az első ellenőrzés tárgya: A Dévaványai Általános Művelődési Központnál az egyes 

köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatását megalapozó statisztika adatok és a 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál az általános működtetésnek és ágazati 

feladatainak támogatását megalapozó adatok ellenőrzése. 

A második ellenőrzés tárgya: Kerékpárral a környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése Dévaványán megnevezésű DAOP-3.1.2./A-11-2011-0005 projektszámú 

megvalósult beruházás ellenőrzése a megjelölt kockázati tényezőinek vizsgálata címmel. 
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A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a belső ellenőrzési 

feladatok ellátására vonatkozóan a képviselő-testület pályázatot írt ki, amely során a 

Menyhért és Társa Kft-t választották ki nyertesnek.  

A szerződés megkötésre került, amelyben három téma ellenőrzése szerepel, az első két 

ellenőrzés megtörtént, az erről készült jelentés teljes terjedelmében az előterjesztéshez 

csatolva van. 

Az irodavezető elmondja, hogy mindkét ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési jelentés-

tervezetet személyesen hozta ki a megbízott, az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításokat 

megbeszélték a jegyzővel és az ellenőrzött terület képviselőivel.  

Az ellenőrzési jelentés-tervezetre írásos észrevétel elküldésre került, amiben a 

megállapításokat tudomásul vették, intézkedési tervkészítést nem igényelt a megállapítás.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Kerékpárral a környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán 

megnevezésű beruházás ellenőrzéséhez kapcsolódóan elmondja, hogy vitatják az önerő 

támogatást, mely szerint többet is felhasználhattak volna.  

A pályázatíró referens is elmondta, hogy nem tudtak magasabb önerő összeget felhasználni. 

Ezzel kapcsolatban lehetne észrevételt tenni a megbízott felé. Megjegyzi, hogy ez belső 

ellenőrzés, de nem szeretné, ha a későbbiek során ebből probléma lenne.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy nyolc napon belül az 

észrevételeket megtették, amit átbeszéltek. 

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a beadott számlákra lehetett önerőt 

igényelni. Számlát pedig csak abban az esetben tudtak benyújtani, ha a feladat el volt 

végezve. Egyéb esetben, ha ellenőrzést kapnak, akkor probléma adódott volna.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referensnek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzott 

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az ellenőrzésről készített tájékoztatót 

megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő eddig elvégzett feladatokról szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

222/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 

tervben szereplő eddig elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, amely 

a következő: 
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- A Dévaványai Általános Művelődési Központnál az egyes köznevelési és 

gyermekétkeztetési feladatok támogatását megalapozó statisztika adatok és a 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál az általános működtetésnek és 

ágazati feladatainak támogatását megalapozó adatok ellenőrzése. 

- Kerékpárral a környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

Dévaványán megnevezésű DAOP-3.1.2./A-11-2011-0005 projektszámú 

megvalósult beruházásban megjelölt kockázati tényezőinek vizsgálata. 

 

Felelős:   - 

Határidő: - 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendhez kapcsolódóan szól arról a tervezetről,  

 - ami még a képviselők részére nem került megküldésre -, amely a szabadkapacitás terhére 

vállalt mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, ami azt alapozza meg, hogy értékelhető 

vizsgálatot lefolytatni nem tudtak a rendelkezésre álló iratok alapján. Nincsenek olyan 

számítások, amely alapján a megalapozott szakvéleményt tudnának készíteni. Ez alapját 

képezheti annak, hogy a mezőgazdasági tevékenységet leválasszák mindenféle más 

tevékenységtől. 

Volt már szó arról, hogy részben önálló intézményt lenne célszerű alakítani, amely a 

mezőgazdaságot és a kertészetet ölelné fel. Saját költségvetésű intézmény lenne, hivatalon 

belüli könyveléssel, ügyintézéssel. Ahhoz, hogy a részben önálló intézmény működjön, - 

elképzelés szerint - átadnák az eszközállományt, a gépeket. A földeket gazdasági társaságban 

nem tudják kiszervezni, csak az elmondottak alapján van rá lehetőség. Ez leegyszerűsítené 

azt, hogy nem kellene a testület elé hozni pl. a terményértékesítést, a vegyszerezést és még 

sorolhatná. A részben önálló intézmény létrehozásával csökkenne a bürokrácia.  

Elmondja, hogy ezzel a témával kapcsolatban fog előterjesztés készülni. 

A megvalósítás a jövő év márciusától lehetséges. Az intézmény az önkormányzat összes 

földterületét felölelné. A polgármester elmondja, abban az esetben, ha módosítják a 

földforgalmi törvényt, akkor dönthet másként a testület, mivel a földeket egy évre veszik 

vissza.  

Látható, hogy 1037 hektártól 1200 hektárig már van elvonás, amelyet az állattenyésztésre 

kívánnak fordítani. Érdemes lesz az állattartás lehetőségét is megvizsgálni. Megjegyzi, hogy 

az önkormányzatnak van állattartásra alkalmas telepe, amely határozatlan időre bérbe van 

adva. Felül kellene vizsgálni a bérleti szerződést, mivel tudomása szerint nagyon alacsony a 

bérleti díj. 

A polgármester ezen témát lezárja, rátér a következő napirendi pontra.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely az Önkormányzat 

tulajdonában lévő juhállomány értékesítésével kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy Önkormányzat a tulajdonában lévő 138 db vegyes ivarú és 

korcsoportú juh állományt értékesíteni kívánja.  

Elmondja, hogy az értékesítést indokolja az, hogy a jelenlegi tartó úgy nyilatkozott, hogy a 

bérleti szerződés lejártát követően nem kívánja tovább tartani az állományt, valamint az is, 

hogy állatbetegség mentesítésének költsége 500.000 -1.000.000,- Ft közötti összeget tesz ki és 

az AKG pályázat 2015. évre nem került kiírásra.  

Az elmondott indokok miatt érdemes lenne értékesíteni az állományt.  
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A polgármester elmondja, hogy az agrárkörnyezet gazdálkodási program augusztus 31-ig tart, 

amelyhez szükséges volt a jelenlegi juhállomány. A következő pályázatot vélhetőleg a jövő 

évben fogják kiírni. Elmondja, amíg nincs pályázati támogatás, nincs hozzá bevétel sem, 

viszont a kiadási oldalon a tartással felmerülő költség jelentős.   

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

képviselő – kérdése, hogy az állomány piacképes-e? 

Valánszki Róbert polgármester – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy az állomány 

piacképes. Az előterjesztésben is látható, hogy az értékesítendő juhállomány (138 db) 

minimális eladási ára 3.105.000,- Ft + Áfa. 

A polgármester úgy gondolja, hogy az értékesítésből származó bevétel alapját képezheti egy 

következő állomány megvásárlásának. Elmondja, ha a pályázat kiírásra kerül, abban az 

esetben a gyepterületek lefedésére állatokat kell vásárolni.   

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

képviselő – kérdése, hogy mi történik abban az esetben, ha nem tudják értékesíteni az 

állományt? 

Valánszki Róbert polgármester – a bizottság elnökének kérdésére elmondja, hogy nagy 

érdeklődés nincs.  

A határozati javaslatban szerepel, hogy az ajánlat benyújtására 2014.08.01-től 2014.08.29-ig 

van lehetőség. Véleménye szerint ezen időpontot célszerű lenne módosítani 2014.08.01-től 

2014.08.14. 10
00

 órára. Azért vetette fel a benyújtási határidő módosítását, mivel ha nem lesz 

pályázó, akkor szélesebb körben is meg lehetne hirdetni a juhállományt értékesítésre. Jelenleg 

a pályázók köre „Földműves családi gazdálkodók, őstermelők, egyéni mezőgazdasági 

vállalkozók, akik 2013.01.01. napjától folyamatosan dévaványai állandó lakóhellyel 

rendelkeznek.”  

Bízik abban, hogy augusztus 31-ig lesz pályázó.  

Megkérdezi Dékány László mezőgazdasági ügyintézőt, hogy az elhangzottakat kívánja-e 

kiegészíteni? 

Dékány László mezőgazdasági ügyintéző – kiegészítést az elhangzottakhoz nem kíván tenni.  

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

e valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – nem igazán ért egyet az önkormányzati vagyon értékesítésével, 

a vagyon felélésével.  

Röviden említést tesz a sertéstenyésztés tapasztalatairól, amely néhány évvel ezelőtt volt az 

önkormányzatnál. Elmondja, hogy a meghirdetés szerint egy darab juh ára nettó 23.152,- Ft, 

amely jónak mondható, így az értékesítéssel egyetért. Megjegyzi, hogy az állomány életkora 

is magas.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a szerződésben szerepel, hogy a tartó 

köteles az állományt frissíteni. Tehát vegyes ivarú és korcsoportú juhállományról van szó. 

Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – egyetért azzal, hogy a juhállományt értékesítésre hirdessék meg.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az előterjesztést megvitatta. A 

bizottsági ülésen kialakult vélemény ismertetésére megkéri Dékány József bizottsági elnököt.  

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

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

elhangzott ez a módosítási javaslat. A bizottság az elhangzott módosításokkal együtt javasolja 

elfogadásra a testület felé a pályázati felhívás megjelentetését, valamint a részletes pályázati 

kiírást. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy pályáztatás útján hirdessék meg eladásra a 138 db vegyes ivarú és 

korcsoportú juhállományt, egyetért pályázati felhívás megjelentetésével, valamint a részletes 

pályázati kiírásban foglaltakkal az elhangzottak alapján, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

223/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályáztatás útján 

meghirdeti eladásra a 138 db vegyes ivarú és korcsoportú juhállományát, valamint egyetért a 

pályázati felhívás megjelentetésével az alábbiak szerint:  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

2. Pályázat célja, jellege: 

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú 

juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése.  

  

3. Pályázók köre: 

Földműves családi gazdálkodók, őstermelők, egyéni mezőgazdasági vállalkozók, akik 

2013.01.01. napjától folyamatosan dévaványai állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

 

4. Pályázat tárgya: 

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú 

juhállomány értékesítése. 

 

5. Ajánlat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

3. épület 3. sz. iroda Dékány László 

módja: személyesen, vagy meghatalmazott útján 

ideje:     2014.08.01.-től 2014.08.14. 10
00

 óráig 

 

6. Ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időtartama az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik 

és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart. 

 

7. Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti. 
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8. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. sz. irodájában, Dékány László 

mezőgazdásztól. 

 

9. Részletes pályázati kiírás és dokumentáció átvehető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. sz. irodájában, Dékány László 

mezőgazdásztól 2014.08.01.-től 2014.08.14. 10
00

 óráig, ügyfélfogadási időben, 

személyesen, vagy meghatalmazott útján.  

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db 

vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése.  

3. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

   3. számú épület 3. számú irodája  

 módja:  személyesen vagy postai úton 

 ideje:  2014.08.01-től 2014.08.14. 10
00

 óráig 

4. Az ajánlati kötöttség időtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és 

az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart. 

 

5. Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérő pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek mértéke a pályázó 

által ajánlott vételi ár 10 %-a, minimum 310.500,- Ft. A biztosíték összegét a pályázónak 

Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 

számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a 

sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül 

visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a vételárba beszámításra kerül. 

 

6. Az értékesítendő juhállomány minimális eladási ára: 3.105.000,- Ft + Áfa 

 

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épületének 3. számú irodájában 

Dékány László mezőgazdásztól. 

Részletes pályázati kiírás és dokumentáció átvehető: Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 3. számú épület 3. számú irodájában 2014.08.01.-től 2014.08.14. 

10
00

 óráig hivatali munkaidőben (de.8
00

-11
30

; du.12
30

-16
30

). 

 

8. Részletes eljárási rend: Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. 

sz. melléklet Pályáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint. 

 

9. Az ajánlatok elbírálásának menete, szempontrendszere: 

a) Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú épület 3. számú irodája 2014.08.14. 

10
00
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b)  Az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését követő 

nap 10
00

 óra. 

 

c) A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb pénzügyi ajánlatot tevő 

azaz a legmagasabb összeget ajánló a nyertes. A pályázatok értékelése a nyilvánosság 

kizárásával történik. 

 

d) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek:   

A pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve a kiíró 

nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) A pályázatok elbírálására jogosult megnevezése:   

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  

f) Az eredményhirdetés helye: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, 5510 Hősök tere 1. 3. számú épület 3. 

számú iroda 

 

10. Alternatív és közös ajánlattételre lehetőség: nincs lehetőség 

 

11. Az ajánlattevők személyi, szervezeti, pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága 

igazolására kért adatok és tények:  
 

11.1. A pályázó személyi, szervezeti alkalmasságának igazolására vonatkozó adatok: 

11.1.1. A pályázónak dévaványai székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. 

11.2.Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

11.2.1 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy nem áll fenn a helyi 

önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozása. 

Ezen igazolásokat eredetiben szükséges benyújtani. 

 

12. Az ajánlattevők személyi, szervezeti, pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasság 

minimum követelményei: 

12.1.1. Alkalmatlan pályázó az az egyéni vállalkozó, vagy az a cég, amelynek 

tevékenységi körében nem szerepel az állattenyésztés, mint tevékenység.  

12.1.2. Alkalmatlan továbbá, ha nem rendelkezik dévaványai székhellyel vagy 

telephellyel. 

12.1.2. Alkalmatlan a pályázó, a helyi önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 

köztartozása van és arra a jogosulttól nem kapott írásbeli átütemezést. 

 

13. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő után nyújtották be; 

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 

d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az önkormányzattal kötött szerződésben vállalt 

kötelezettségeit nem teljesítette, továbbá akinek az önkormányzattal szemben lejárt 

tartozása van. 
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14. Egyéb információk: 

14.1.  A pályázatot cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva zárt, 

borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell beadni, a kiíró 

székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. 

A borítékra a következőt kell ráírni: " Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát 

képező juhállomány értékesítése." 

 

14.2. A pályázatot és a pályázatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell 

aláírniuk, akik jogosultak a pályázó illetve a nyilatkozattevő nevében 

kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok 

eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. 

Amennyiben az aláíró meghatalmazott úgy a meghatalmazást eredetiben kell 

csatolni. 

 

14.3. Az ajánlati dokumentációt az alábbi sorrendben kell összeállítani: 

1. Borítólap 

2. Tartalomjegyzék 

3. Pályázati felolvasólap 

4. Pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat másolata 

5. Személyi, szervezeti alkalmasság igazolása 

5.1. Egyéni vállalkozó pályázó esetében igazolás a vállalkozási 

tevékenység folytatásáról. 

5.2. Cég esetében cégkivonat 

6. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása 

6.1. Köztartozásokról szóló igazolások 

6.2. Nyilatkozat a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek 

elfogadásáról 

 

14.4. Ha a kiíró az eredményhirdetéskor megjelölte a második legkedvezőbb ajánlatot 

tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést kötni. 

 

14.5. A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot 

benyújtó pályázó: 

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 

§. (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozója, 

b) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján 

közvetlen felettese, vagy beosztottja, 

c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 

d) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető 

állású alkalmazottja. 

14.6. Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 

14.7. A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb, azaz a legmagasabb 

összeget ajánló a nyertes. 

 

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

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Dékány László mezőgazdasági ügyintéző  

Határidő:  értelem szerint 

 



10 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

Elmondja, hogy az első bejelentés egy kérelem, amely a Dévaványai Sportegyesület Birkózó 

Szakosztálya részéről érkezett.  

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztálya az 

utánpótlás nevelés és őszi birkózásaik előkészítése érdekében Birkózó Edzőtábort szervez 

Dévaványán 2014. augusztus 8-tól 15-ig.  

A táborban békés megyei szakosztályok serdülő és diák korosztály tagjai vesznek részt. A 

gyerekek között Diák Olimpiai Bajnok, Magyar Bajnok és Csapatbajnokságon II. helyezést 

elért versenyző is van. 

A program délelőtti és délutáni edzésekből, valamint szabadidős foglalkozásokból tevődik 

össze, a versenyekre való mentális és fizikális felkészítés érdekében. 

Sajnos, a táborozók többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerül 

ki, támogatás nélkül nem tudnának részt venni a táborban, ezért kérik a képviselő-testület 

segítségét, annak érdekében, hogy a gyermekek szabadidős tevékenysége tartalmasan teljen, 

hogy a 40 fő résztvevőnek 1-1 ingyenes 1 napra szóló strandbelépőt biztosítson. 

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy 16.400,- Ft-ba kerülne 

az egy napra szóló belépő a strandfürdőbe, ha a képviselő-testület a kérelemben foglaltakat 

teljesíti. Az irodavezető elmondja, hogy ezen összeg mindenképpen az önkormányzat kiadása, 

ha pozitív döntést hoznak. Támogatási szerződés kötése szükséges a sportegyesülettel, ha 

megítélik a támogatást.    

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – véleménye szerint a kérelemben foglaltakat támogassa a testület. Megjegyzi, hogy 

a Vöröskeresztes Szervezet részére is biztosítottak támogatást, amelyet strandbelépőre 

költhetnék. 

Valánszki Róbert 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 ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság a 

nem javasolja, hogy a kérelemben foglaltakat teljesítsék, mely szerint 40 fő részére, 1 napra 

szóló ingyenes belépőt biztosítsanak a strandfürdőbe. A bizottság véleménye, hogy az 

egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatásból ezt meg tudják oldani.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Sportegyesület Birkózó 

Szakosztálya kérelmét utasítsák el, amely 40 fő részére, 1 napra szóló ingyenes belépő 

biztosítására vonatkozna a strandfürdőbe kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

224/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Sportegyesület 

Birkózó Szakosztálya kérelmét elutasítja, amely a Birkózó Edzőtáborban résztvevő 

40 fő sportoló részére 1 napra szóló ingyenes belépőjegy biztosítására vonatkozott a 

dévaványai strandfürdőbe.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesület 

Birkózó Szakosztályát a testület döntéséről tájékoztassa.  

  

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

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

ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére. 

Ernyes Csilla pályázatíró referens – tájékoztatásképpen elmondja, hogy kiírásra került a 

Környezeti és Energia Operatív Program keretében épületenergetikai és megújuló 

energiaforrást biztosító tevékenységre vonatkozó pályázati felhívás. 

A pályázatok benyújtási határideje augusztus 21.  

A pályázatot önkormányzati és önkormányzati alapfeladatot ellátó intézmények épületeinek 

korszerűsítésére lehet beadni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásra 

kerüljön rendkívüli ülés összehívására lesz szükség, amelynek időpontját augusztus 14-re 

javasolja, mivel a juhállomány értékesítésére beérkezett ajánlatokról is akkor kell dönteniük. 

A legutóbbi testületi ülésen az orvosi rendelő korszerűsítéséről volt szól. A polgármester 

véleménye szerint a városháza épületének korszerűsítésére nem lenne célszerű pályázni, mivel 

tart attól, ha lesz új épület megvalósítására pályázat, akkor nem tudnak azzal élni, ha most 

korszerűsítenek.   

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hétfőre tervezett szúnyoggyérítést pénteken 

fogják elvégezni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi.   Megjegyzi, hogy az állam most is 

biztosított egy alkalommal ingyenes szúnyoggyérítést. 

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

képviselő – értesült arról, hogy a közmunkaprogramban hosszabbítás történt. Kérdése, hogy 

ez mekkora létszámot érintett? 

Valánszki Róbert polgármester – a kérdést megválaszolva elmondja, hogy 100 főnél történt 

szerződéshosszabbítás. 100 fő volt, akiknek lejárt a szerződésük 2014. június 30-al. Az új 

szerződésük 2015. február 28-ig tart. A polgármester elmondja még, hogy június 1-el kaptak 

plusz 10 fő foglalkoztatására lehetőséget, bízik abban, hogy szeptembertől is bővülhet a 

foglalkoztatotti létszám.  

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

képviselő – kérdése, hogy megtörtént-e már a próbafúrás a korábban említett utakon? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a próbafúrás megtörtént. Előzetes mérések 

alapján az aszfalt átlagos vastagsága 3,5-3,8 cm a várt 5 cm helyett. Ismételten beszélt a Gold 

Partner Kft. vezetőjével, aki újra ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ki fognak jönni 

Dévaványára és megbeszélik a továbbiakat. Meglátása szerint ez nem fog megtörténni.  

A polgármester elmondja, hogy az ügyet Dr. Kulcsár László ügyvédnek át fogják adni.  

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

képviselő – kérdése, hogyan áll jelenleg a Sportpálya ügye? 
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Valánszki Róbert polgármester – a Sportpályára vonatkozó megállapodás elkészült, el lett 

küldve a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulatnak, ahol Magony Péter igazgató jelezte, 

hogy át fogja nézni. Bíznak abban, hogy a jövő hét folyamán választ kaphatnak a Társulattól 

azzal kapcsolatban, hogy elfogadják-e a megállapodást és a szakértő személyét. Amennyiben 

nemleges választ kapnak, akkor itt is jogi útra kell vinni az ügyet.  

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

képviselő – kérdése, hogy mikor látogat Székelykeresztúrra a város küldöttsége? 

Valánszki Róbert polgármester – az indulás időpontját még nem döntötték el.  

Elmondja, hogy a program csütörtöktől-vasárnapig tart, de időhiány miatt nem fognak tudni 

végig ott lenni.   

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

képviselő – kérdését azért tette fel, mivel a székelykaput augusztus 20-ára tervezik felavatni, 

és szeretné, ha a székelykeresztúri küldöttség is jelen lenne ezen az eseményen. Elmondja, 

hogy a helye megvan, információi szerint a kapu is hamarosan készen lesz.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a székelykapu már készen van, a festési 

munkálatokat végzik. 

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

képviselő – szeretné, ha az avatásra meghívnák a testvérvárosi delegációt is. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ünnepi testületi ülésre készülnek a 

meghívók, e-mailben és postai úton is megküldik Székelykeresztúrra, illetve ha kiutaznak, 

személyesen is meg fogja hívni a küldöttséget. 

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

képviselő – elmondja, hogy szerette volna, ha Szombatfalvi József unitárius lelkész úr is részt 

vesz az átadáson, de sajnos erre az időpontra programja van, így nem tud Dévaványára utazni.   

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat nagyon 

gyenge.  

El kellene dönteni a testületnek, hogy mi legyen ezzel a kapcsolattal, erősítsék, vagy sem.  

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy legutolsó látogatáskor is érezhető volt, hogy a 

kapcsolat nagyon gyenge.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy dr. Ágoston Sándornak javasolta, - amit 

nagyon jó ötletnek tart -, hogy ültessenek barátságfát.  

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

képviselő – elmondja, hogy Dálnokon járt ahol látta, hogy két testvérváros barátságfát 

(tiszafát) ültetett, megerősítve ezzel a testvérvárosi kapcsolatot, valamint szerződést is 

kötöttek. Javasolta a polgármester úr felé, hogy Dévaványa és Székelykeresztúr is ültessen 

egy-egy barátságfát. Megjegyzi, hogy ez a kapcsolat 1994-ben kezdődött, tehát 20 éve.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint a kapcsolatot a mostani formájában 

nincs értelme folytatni. Tehát vagy meg kell erősíteni vagy megszüntetni. 

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

képviselő – véleménye szerint a kapcsolatot továbbra is folytatni kellene. Több alkalommal 

volt Székelykeresztúron, ahol mindig szívélyesen fogadták. Dévaványának jobban oda kellene 

figyelni a vendéglátásra. Szól arról, hogy az előző évben az unitárius lelkész úr és a felesége a 

strandfürdőnél lévő faházak egyikébe volt elszállásolva, ahol nagyon nagy volt a hőség, így a 

tervezett időtől hamarabb elmentek.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy testvérvárosi kapcsolatok erősítésére 

vonatkozóan van pályázati kiírás, amelyből megoldható lenne az, hogy színesebb 

programokat szervezzenek és a vendéglátás is megfelelő színvonalú legyen.    

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

képviselő – megjegyzi, hogy Székelykeresztúrnak több mint tíz testvérvárosi kapcsolata van, 

amelynek ápolása nem kevés pénzbe kerül.  
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Valánszki Róbert polgármester – el kell dönteni a testületnek, hogy ezt a testvérvárosi 

kapcsolatot továbbra is fent kívánják tartani, vagy sem. A polgármester a jövő heti 

programokon szívesen részt vesz.   

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

képviselő – meglátása, hogy Székelykeresztúrral továbbra is tudják folytatni ezt a kapcsolatot, 

persze, ha úgy dönt a testület.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy korábban volt arról szó, hogy a Sport út egy szakaszán 

kitakarítják az árkot. Kérdése, hogy ez ügyben történt már előrelépés? 

Kérdése még, hogy hogyan áll a Kossuth utcai járdafelújítás ügye? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az árok kitakarításával kapcsolatban a 

műszaki iroda tud felvilágosítást adni.  

A polgármester elmondja, hogy az utak megvalósítására vonatkozó tervek elkészültek, az 

engedélyeztetési eljárás van folyamatban. Ezt követően lehet megkérni az árajánlatokat 

azoktól a vállalkozásoktól, amelyeket meghatározott a képviselő-testület.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a településen a járdafelújítások folyamatban vannak, 

amiről a lakosságnak pozitív a visszajelzése.  

A polgármester tájékoztatásul elmondja azt is, hogy a kézi szövőszékek hamarosan 

megérkeznek, így a közfoglalkozatásban lehetőség lesz rongyszőnyeget szőni. Említést tesz 

az itt felmerülő költségekről. 

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

képviselő – elmondja, hogy nagyszerűen érezte magát Dálnokon, ahol közel 30 perces 

előadást tartott. Úgy érezte, hogy előadása tetszett az ott jelenlévőknek. Dévaványa nevében 

koszorút helyeztek el. Dévaványának jó hírét vitték.   

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

Megkérdezi, hogy a van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

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

 

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

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

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga az I-1/23-7/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-7. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 15
50 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 

 

 


