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I-1/9-18/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-én 

megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 4-es sz. helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

 

Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 

irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Ernyes Csilla pályázatíró referens. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Kiss Károly képviselő jelezte, hogy a mai ülésen munkahelyi elfoglaltsága 

miatt nem tud részt venni, Nyuzó Marietta képviselő pedig nem jelezte távolmaradásának 

okát. 

 

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. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat 

intézményeinél” című projekt megvalósítására vonatkozóan beérkezett ajánlatok 

elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú 

juhállomány értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Bejelentések 

 

 

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: 

233/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 15-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat 

intézményeinél” című projekt megvalósítására vonatkozóan beérkezett ajánlatok 

elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú 

juhállomány értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amelynek keretében döntést 

kell hozni a képviselő-testületnek a „Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat 

intézményeinél” című projekt megvalósítására vonatkozóan beérkezett ajánlatokról. 

A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére. 

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása” című pályázati felhívásra napelemes rendszer kiépítésére vonatkozóan. Az 

önkormányzat a pályázat keretében a Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510 Dévaványa, 

Sport u. 5. 910 hrsz. és a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5510 

Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 1903 hrsz-ú ingatlanokon napelemes rendszer kiépítését 

célozza meg.  

A Képviselő-testület a 230/2014.(VII.30.) Dv. Kt. határozatával elfogadta azon ajánlattételi 

felhívást, mely az érintett ajánlattevőknek megküldésre került a kivitelezésre vonatkozóan. Az 

Ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtására 2014. 
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augusztus 15-én 11 óráig volt lehetőségük. A megadott határidőig egy ajánlattevő megküldte 

ajánlatát.  

A beérkezett ajánlattal kapcsolatos bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

A Képviselő-testületnek a fentieken túlmenően szükséges dönteni a pályázat 

megvalósításához szükséges egyéb tevékenységek (nettó 1.000.000,- Ft összeget meghaladó 

feladatok) ellátásáról is. Jelen pályázattal kapcsolatosan a kivitelezésen kívül további 

árajánlatok bekérésére volt szükség - helyi beszerzési eljárás keretében - az alábbi 

munkálatokra vonatkozóan:  

 projektmenedzsment,  

 energetikai tanulmány. 

A munkálatokra vonatkozóan az árajánlatokat a felkért ajánlattevőknek 2014. augusztus 15-ig 

kellett benyújtaniuk.  

A megadott határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek be az alábbi tartalommal:  

Projektmenedzsment:  

1. Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery u. 35.)  

Ajánlati ár:      1.470.000,- Ft + Áfa = 1.866.900,- Ft 

2. Kállai Éva Menedzsment Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u., 1-3. ) 

Ajánlati ár:      1.690.500,- Ft + Áfa = 2.146.935,- Ft 

3. Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lház, fszt.40.) 

Ajánlati ár:      1.617.000,- Ft + Áfa = 2.053.590,- Ft 

Energetikai tanulmány: 

1. Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3.) 

Ajánlati ár:      1.470.000,- Ft + Áfa = 1.866.900,- Ft 

2. Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lház, fszt.40.) 

Ajánlati ár:      1.690.500,- Ft + Áfa = 2.146.935,- Ft 

3. Becskai és Társai Kft. (9495 Kópháza, Kossuth L. u. 46.) 

Ajánlati ár:      1.617.000,- Ft + Áfa = 2.053.590,- Ft  

A beérkezett árajánlatok alapján a benyújtani kíván pályázat összköltségvetése az alábbiak 

szerint alakul:  

 Beruházás összköltsége:     bruttó 37.356.529,- Ft, 

 Igényelt támogatás összege:     bruttó 37.356.529,- Ft, 

 Saját erő összege:            0,- Ft. 

A pályázatíró referens elmondja még, hogy a vállalkozási szerződés a tíz napos 

szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

eljárásban csak egy darab ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pont]. 

Valánszki Róbert polgármester – Ernyes Csilla pályázatíró referensnek megköszöni az 

elmondottakat. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 15. napján 

megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein 
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történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 

számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” 

tárgyú előterjesztést.  

A jelenlévő 7 fő képviselő …. igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

A határozat tárgya: „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein 

történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 

számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyú, a Kbt. 122/A.§ szerinti 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást követően 

egyhangúan megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város 

Önkormányzatának épületein történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-

2014-4.10.0/N azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyban indult 

közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

A nyertes ajánlatot a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) ajánlattevő 

nyújtotta be - figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati 

szempontra -, az alábbiak szerint. 

 

Sor- 
Szám 

Megnevezés HUF 

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen (HUF) 24.899.590,- 
2. ÁFA (HUF) 6.722.889,- 
3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF) 31.622.479,- 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában felhatalmazza 

Valánszki Róbert polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a tíz napos 

szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

eljárásban csak egy darab ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 124.§ (8) bekezdés f) pont].” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

234/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 15. napján 

megtárgyalta a „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein 

történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 

számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyú előterjesztést.  

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

A határozat tárgya: „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein 

történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító 

számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyú, a Kbt. 122/A.§ szerinti 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást követően 

egyhangúan megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés Dévaványa Város 
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Önkormányzatának épületein történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP-

2014-4.10.0/N azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyban indult 

közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

 

A nyertes ajánlatot a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) ajánlattevő 

nyújtotta be - figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati 

szempontra -, az alábbiak szerint. 

 

Sor- 
Szám 

Megnevezés HUF 

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen (HUF) 24.899.590,- 
2. ÁFA (HUF) 6.722.889,- 
3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF) 31.622.479,- 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában felhatalmazza 

Valánszki Róbert polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a tíz napos 

szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

eljárásban csak egy darab ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 124.§ (8) bekezdés f) pont]. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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 javasolja, hogy a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás 

eredményeként az Impulsus Kft. - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő - 1.866.900,- Ft bruttó 

áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása”  című tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, 
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Csengery u. 35.), a Kállai Éva Menedzsment Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u., 1-3. ) 

és a Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lház, fszt.40.) 

ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című helyi 

beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery u. 35.) - 

mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében 

ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című helyi beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

235/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

 

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása”  című tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, 

Csengery u. 35.), a Kállai Éva Menedzsment Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u., 1-3. ) 

és a Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lház, fszt.40.) 

ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  

 

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című helyi 

beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery u. 35.) - 

mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében 

ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” című helyi beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

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 javasolja, hogy a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

energetikai tanulmány elkészítése” című helyi beszerzési eljárás eredményeként a Domober 

Mérnöki Iroda Kft. - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő - 1.866.900,- Ft bruttó áras ajánlatát 

hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

energetikai tanulmány elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című tárgyban indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 

Budapest, Sárfű u. 3.), az Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 

C. lház, fszt.40.) és a Becskai és Társai Kft. (9495 Kópháza, Kossuth L. u. 46.) 

ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című helyi beszerzési 

eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3.) - 

mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  



8 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében 

ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

236/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő 

energetikai tanulmány elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című tárgyban indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 

Budapest, Sárfű u. 3.), az Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 

C. lház, fszt.40.) és a Becskai és Társai Kft. (9495 Kópháza, Kossuth L. u. 46.) 

ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és 

érvényességi feltételeknek.  

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

2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra 

kerülő KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat 

keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című helyi beszerzési 

eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3.) - 

mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – 1.866.900,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Széchenyi 2020 

Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében 

ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése” című helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a Széchenyi 

2020 a Környezeti és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10./N kódszámú 

Fotovoltaikus rendszer kialakítása című pályázati felhívásra „Napelemes rendszer kiépítése a 

Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél” címmel. A pályázat keretében a 

Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510 Dévaványa, Sport u. 5. 910 hrsz. és a Ványai 

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

1903 hrsz-ú ingatlanokon napelemes rendszer kiépítésére vonatkozik.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a pályázat benyújtásával a Széchenyi 2020 a Környezeti és Energia Operatív 

Program KEOP-2014-4.10./N kódszámú - „Fotovoltaikus rendszer kialakítása” című - 

pályázati felhívásra „Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának 

épületein” címmel, amelynek keretében a Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510 

Dévaványa, Sport u. 5. 910 hrsz. és a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 1903 hrsz-ú ingatlanokon napelemes rendszer 

kiépítését célozzák meg, a program megvalósításának összköltsége bruttó 37.356.529,- Ft, 

melyhez az önkormányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-os támogatás 

igénybevételére jogosult, azaz bruttó 37.356.529,- Ft összegben, kéri az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

237/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat.  

 

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

be a Széchenyi 2020 a Környezeti és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10./N 

kódszámú - „Fotovoltaikus rendszer kialakítása” című - pályázati felhívásra 

„Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein” 

címmel. A pályázat keretében a Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510 

Dévaványa, Sport u. 5. 910 hrsz. és a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 1903 hrsz-ú ingatlanokon 

napelemes rendszer kiépítését célozza meg.  

A program megvalósításának összköltsége bruttó 37.356.529,- Ft, melyhez az 

önkormányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-os támogatás igénybevételére 

jogosult, azaz bruttó 37.356.529,- Ft összegben.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével és határidőre 

történő benyújtásával.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 21 - 2014. augusztus 30. – a pályázat benyújtása 
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú juhállomány értékesítésére 

beérkezett pályázatok elbírálása. 

A polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásban megadott határidőig, azaz 2014.08.14. 

10
00 

óráig egy pályázat érkezett Lovász Zoltán, 5510 Dévaványa, Hajós u. 36. szám alatti 

lakostól. 

Ajánlati bruttó ár: 3.943.350,- Ft. 

A beérkezett pályázat érvényes és alkalmas.  

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 ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják, 

hogy Lovász Zoltán, - mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő - 3.943.350.- 

Ft bruttó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

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

Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós 

pályázat keretében történő értékesítése”-re kiírt pályázatra vonatkozóan az alábbi döntéseket 

hozza: 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése” tárgyában meghirdetett pályázat 

eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.) pályázónak az pályázati 

határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott pályázatát érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése” tárgyában kiírt pályázati eljárás 

eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.), - mint egyetlen, ezáltal 

legalacsonyabb összegű ajánlattevő - 3.943.350,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése”-re irányuló pályázatot 

eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

238/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós 

pályázat keretében történő értékesítése”-re kiírt pályázatra vonatkozóan az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése” tárgyában meghirdetett pályázat 

eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.) pályázónak az pályázati 

határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott pályázatát érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése” tárgyában kiírt pályázati eljárás 

eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.), - mint egyetlen, ezáltal 

legalacsonyabb összegű ajánlattevő - 3.943.350,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése”-re irányuló pályázatot 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Dékány László mezőgazdász 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza.  

A polgármester elmondja, hogy az első bejelentést Balogh Csilla jegyző terjesztette a testület 

elé, amely az elektronikus információ biztonságból adódó feladatokkal kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót a jegyző részére. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az állami és önkormányzat szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényből fakadóan az elkövetkező időszakban 

több feladat hárul az önkormányzat képviselő-testületének hivatalára, amelyről röviden 

tájékoztatja a képviselő-testületet.  

A Képviselő-testületnek a jogszabályi háttér rövid vázolásával azt kívánta bemutatni a jegyző, 

hogy az információbiztonsággal kapcsolatban milyen feladatok hárulnak a hivatali 

szervezetre. A feladat végrehajtásába külsős szakértő cég bevonását javasolja. Erre 

vonatkozóan külön ajánlatkérés nélkül is több cég küldött már ajánlatot, de ezek nem pótolják 

az egyedi ajánlatkérést, amely tartalmazni fogja a szervezet ide vonatkozó paramétereit és az 

elvégzendő feladatokat. 
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Amennyiben a Képviselő-testület is egyetért vele, javasolja, hogy ajánlattételre a következő 

cégeket kérjék fel: 

1. ITSecure Kft. Budapest 

2. ComPax Kft. Szeged 

3. ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár 

4. Blue Key Kft. Békéscsaba 

5. Web Biztonság Informatika Kft. Békéscsaba 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 

Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő cégekkel dolgoztak-e már a környező települések 

önkormányzatai? 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az előterjesztésben felsorolt cégek felkérés nélkül 

küldtek árajánlatot, azonban fel kell őket kérni hivatalosan is, ismertetve velük az elvárásokat, 

illetve az adott körülményeket, a számítógépek felszereltségét és mennyiségét, hogy erre 

tudjanak egy árajánlatot kidolgozni. 

Településenként változóak az elektronikus rendszer biztonsági feladatai. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – megköszöni a szót. 

Elmondja, hogy egyetért a jegyzővel, egyenlő feltételek mellett kell árajánlatot kérni. Az 

előterjesztés átfogó, minden benne van. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság azülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják, 

hogy az előterjesztésben szereplő cégeket kérjék fel ajánlattételre.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

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

Önkormányzati Hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljeskörű ellátására és 

felelősségének viselésére – amely többek között tartalmazza a szervezet információs 

rendszereinek biztonsági osztályba és a szervezet biztonsági szintjére vonatkozó felmérést, 

valamint a szervezet információbiztonsági dokumentumainak előkészítését – helyi beszerzési 

eljárás keretében az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre: 

1. ITSecure Kft. Budapest, 

2. ComPax Kft. Szeged, 

3. ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár, 

4. Blue Key Kft. Békéscsaba, 

5. Web Biztonság Informatika Kft. Békéscsaba. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a beszerzési eljárás lebonyolításával.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

239/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak 

teljeskörű ellátására és felelősségének viselésére – amely többek között tartalmazza a 

szervezet információs rendszereinek biztonsági osztályba és a szervezet biztonsági 

szintjére vonatkozó felmérést, valamint a szervezet információbiztonsági 

dokumentumainak előkészítését – helyi beszerzési eljárás keretében az alábbi 

vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre: 

1. ITSecure Kft. Budapest, 

2. ComPax Kft. Szeged, 

3. ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár, 

4. Blue Key Kft. Békéscsaba, 

5. Web Biztonság Informatika Kft. Békéscsaba. 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a beszerzési eljárás lebonyolításával. 

 

Felelősök: Balogh Csilla jegyző 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Polgárőrség Közhasznú Szervezet 

kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Dévaványai Polgárőrség Közhasznú Szervezet 

nevében Szabó László elnök kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,  melyben kéri, hogy 

a polgárőrség részére engedélyezze Dévaványa címerének használatát a Polgárőrség 

logójában. A polgárőr szervezet a Hankook Magyarország Kft. gumiabroncs adományozási 

pályázatán vett részt, amelynek során a nyertes szervezetek logóját közzéteszik az 

adományozó honlapján. 

A város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről rendelkező 26/2009.(X.30.) önkormányzati 

rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a címerhasználathoz egyéb szerveknél a Képviselő-testület 

engedélye szükséges. 

Röviden ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a Polgárőrség a Hankook Magyarország Kft. 

által kiírt pályázaton nyert. A cég nem régóta van Magyarországon és nincs túl jó híre, ezért 

nem javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő címer használatához hozzájáruljon a 

képviselő-testület. Megjegyzi, ha csak a polgárőrség szeretné a címert használni, akkor azzal 

egyetértene. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Szabó László az egyesület vezetője nem 

közölte, hogy pontosan miért kérik a címer használatát.  

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, ha a Polgárőrség önállóan állt volna elő a 

beadvánnyal a testület elé a címer használata tekintetében, akkor azzal problémája nem lenne, 

hiszen Dévaványán tevékenykednek, járőröznek. Így, hogy a Hankook Magyarország Kft-nek 

is szerepe van benne, ezáltal nem támogatja. 

Valánszki Róbert polgármester – nem érti, hogy mi a szerepe ebben a cégnek? 
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Séllei Zsigmond képviselő – a cég hirdette meg a pályázatot a polgárőri szervezetek 

támogatására. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a polgárőrség az autójára 4 db gumiabroncsot nyert a 

pályázaton. A gyár annyit kért cserébe a polgárőrségtől, hogy a nyertes szervezetek logóját 

kitehessék a honlapjukra. Mivel a dévaványai szervezetnek nincs logója, ezért szükséges most 

készíttetni egyet, amelyben szeretnék, ha a város címere is szerepelne.  

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

képviselő – úgy gondolja, hogy ez rendben van, nincs benne semmi kivetnivaló, azonban azt 

nem érti, hogy miért nincs saját logójuk, lehetett volna már készíttetni. Nem lát abban semmi 

kivetnivalót, hogy a gyár kiteszi a honlapjára a logót, amelyen Dévaványa címere szerepel.  

Megjegyzi, hogy a Szociális Szövetkezet a logójának készítésekor felmerült az a gondolat, 

hogy a város címere szerepeljen benne.  

Elmondja, hogy egy logó készítés egyszerűen megoldható feladat. 

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy az évek során már készíttethettek volna 

maguknak egy logót a saját kreativitásukból, nem a legkézenfekvőbb megoldást kellene 

választaniuk.  

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

képviselő – meglátása, hogy a logó honlapon való szerepeltetésével, azt kívánja a cég mutatni, 

hogy milyen sok civilszervezet részére nyújtanak támogatást.   

A képviselő hozzáteszi, hogy a szavazás során tartózkodni fog. 

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

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

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

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

Az ülésen is ugyanezek a vélemények hangzottak el, javaslatot nem tesznek a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

A határozati javaslattal ellentétben az a javaslat hangzott el, hogy ne engedélyezzék a város 

címerének használatát.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére ne 

engedélyezzék Dévaványa Város címerének használatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

240/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem engedélyezi Dévaványa 

Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére Dévaványa Város címerének használatát. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Polgárőrség 

Közhasznú Szervezetet tájékoztassa. 

 

Felelős: Balogh Csilla jegyző 

Határidő: azonnal 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Békés Megyei 

Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma elnökétől 

Vantara Gyulától érkezett. 

A polgármester elmondja, hogy szükségessé vált az Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán a 

66 önkormányzat között létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése.  

A levélben leírta a konzorcium elnöke, hogy a kiegészítés oka, hogy az adóhatóság az 

általános forgalmi adó kérdésében ellenőrzéseket végez, s ennek kapcsán a felek közötti 

megegyezések okirattal történő bizonyítását kéri. 

A módosítás tartalma nem jelent az önkormányzatok számára többletterhet, nem jelent 

további fizetési kötelezettséget, s nem tér el a projekt lebonyolításával kapcsolatos korábbi 

döntésektől, mindössze annak formai, okirati összefoglaló megjelenítését tartalmazza. 

Az okirati összefoglalás az általános forgalmi adó akadálymentes elszámolását igyekszik 

biztosítani és igazolni.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

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

Javaslatuk, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el.  

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 javaslattal, mely szerint a határozati javaslatot fogadják el kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

241/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi 

megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:  

 

1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az 

Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban 

foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt 

valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során 

figyelembe vételre kerül.  

2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének, 

lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az 

Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. 

A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás 

tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson 

kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik 

meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási 

Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi 

megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti 

díjat fizetik.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

 

 

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

Startmunka Mintaprogramok, anyag- és eszköz beszerzésével kapcsolatos. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse az előterjesztésben 

leírtakat.  

Földi Imre képviselő, közfoglalkoztatást szervező – elmondja, hogy a belvíz- és 

közúthálózati programokhoz anyag- és tárgyi eszköz beszerzése tartozik. Ennek költségét a 

Belügyminisztérium 100 %-os támogatásban részesíti. A beszerzési érték helyi beszerzésnek 

minősül. 

Elmondja, hogy két tárgy vonatkozásában árajánlatokat kértek: 

I. Kisértékű tárgyi- és védőeszközökre:  

- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

- Szilágyi és Szilágyi BT. 

5630 Békés, Rákóczi u. 2. 

- PÁKA-DUPLEX BT. 

5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 

A megadott határidőig – 2014. augusztus 14. (csütörtök) 10.00 óráig – egy ajánlat érkezett: 

Csaba Jánosné Gazdasági Bolt (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) részéről. 

Ajánlati ára: 1.289.873,- Ft+ÁFA 

A bíráló bizottság javaslata: az ajánlatot alkalmasnak és eredményesnek nyilvánítja, Csaba 

Jánosné Gazdasági Bolt 1.289.873,- Ft+ÁFA ajánlatát jelöli nyertesnek, az eljárást 

eredményesnek nyilvánítja, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

    II.     Fenyőfűrészárú, sóder, cement, áteresz esetében: 

- AGZO-SZITI KFT. 

4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 

 

- Győri Zoltán vállalkozó 

5622 Köröstarcsa, Dózsa u. 22. 

- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8. 

A megadott határidőig – 2014. augusztus 14. (csütörtök) 10.00 óráig – három ajánlat érkezett:  

- Győri Zoltán vállalkozó 

5622 Köröstarcsa, Dózsa u. 22. 

            Ajánlati ára: 5.131.000,- Ft+ÁFA 

            Szállítási szerződéseket nem szignózta – kivétel a cégszerű aláírás helye, ahol 

nem kell –, nem nyújtotta be a cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, valamint az 

aláírási címpéldány egyszerű másolatát, ezért ajánlata érvénytelen. 

- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8. 

            Ajánlati ára: 4.994.400,- Ft+ÁFA 
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            Szállítási szerződéseket nem szignózta – kivétel a cégszerű aláírás helye, ahol 

nem kell –, nem nyújtotta be a cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, valamint az 

aláírási címpéldány egyszerű másolatát, ezért ajánlata érvénytelen.  

- AGZO-SZITI KFT. 

4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 

                     Ajánlati ára: 4.760.000,- Ft+ÁFA 

A bíráló bizottság: Győri Zoltán vállalkozó és a KAPUFA TRANSZ, ajánlatát érvénytelennek 

nyilvánítja, az AGZO-SZITI KFT ajánlatát alkalmasnak és eredményesnek nyilvánítja, az 

AGZO-SZITI KFT. 4.760.000,- Ft+ÁFA ajánlatát jelöli nyertesnek – mint egyetlen érvényes 

ajánlattevőt –, az eljárást eredményesnek nyilvánítja, javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a jelenlegi programokban folyamatosan zajlik a 

járdaépítés, valamint betonelemet is gyártottak. Hamarosan el fog kezdődni a szőnyegszövés 

és a seprűkötés is, melyek értékteremtő munkák. 

Szeptemberi hónapban a tavalyi évhez hasonlóan ismételten megrendezésre kerül 

Békéscsabán a Közfoglalkoztatási Vásár és Kiállítás, melyen az idén is részt kívánnak venni.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy példaértékű volt a dévaványai 

közfoglalkoztatási munkák bemutatása a tavalyi Közfoglalkoztatási Vásár és Kiállítás 

rendezvényen. Bízik benne, hogy az idei évben is hasonlóan színvonalasan, kreatívan lesz 

bemutatva a település.  

Dékány József képviselő – kérdése, hogy az idei évre vonatkozóan vannak-e már tervek a 

kiállítással kapcsolatban? 

Földi Imre programirányító, szervező, képviselő – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy már 

vannak elképzeléseik az idei évre is, azonban szívesen várják a javaslatokat, ötleteket.  

Dékány József képviselő – véleménye, hogy a betonelem gyártást is mutassák be.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a kertészeti munkálatokkal kapcsolatban kér egy rövid 

tájékoztatást.  

Földi Imre programirányító, szervező, képviselő – elmondja, hogy jelenleg áttértek a gyógy- 

és fűszernövény termesztésre. A fóliasátrak állománya a tavalyi évhez képest a 

háromszorosára emelkedett. Összesen hat darab fóliasátor van a kertészetben. A 

gyógynövények felvásárlására vonatkozóan a Fitodry Kft-vel vették fel a kapcsolatot. 

Elmondja, hogy a helyi napközi konyha is vásárol fel a kertészetben termelt zöldségekből.  

Megjegyzi, hogy a tavalyi évben a máriatövis volt az év gyógynövénye, amelynek 

termesztéséből közel 350.000,- Ft bevételt értek el. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy jelenleg ki a vezetője a kertészetnek? 

Földi Imre programirányító, szervező, képviselő – elmondja, hogy a tanácsadó Papp József 

kertész, az irányítói feladatokat Dékány László mezőgazdász, Pesztránszki Ferenc és saját 

maga látja el. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – tájékoztatásképpen elmondja, hogy egy környékbeli 

szakiskolában előreláthatólag indulni fog a kertészeti szakképzés és úgy gondolja az 

önkormányzat kertészete megfelelő gyakorlati hely lenne a tanulók számára.  

Földi Imre programirányító, szervező, képviselő – elmondja, hogy e témában egyeztetések 

válnak szükségessé.  

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 az ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  
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Javaslatuk, hogy a képviselő-testület a kisértékű tárgyi- és védő eszközök beszerzésére 

vonatozóan Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.  – mint 

egyetlen érvényes ajánlattevőnek – nettó 1.289.873,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdessék ki 

nyertesnek. 

A bizottság javaslata továbbá, hogy a „Homokos kavicsra és cementre, valamint 

fenyőfűrészárúra, illetve átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként 

az AGZO-SZITI KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 – mint legkedvezőbb érvényes 

ajánlattevőnek – 4.760.000,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslatok 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a határozati javaslatot fogadják el, amely a 

következő: 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, vonatkozásban kiírt 

ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, eljárás 

eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre eljárás 

eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.  

sz. – mint egyetlen érvényes ajánlattevőnek – nettó 1.289.873,- Ft+ÁFA áras ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek. 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre helyi 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

242/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 
 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, vonatkozásban kiírt 

ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, eljárás 

eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre eljárás 

eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. sz.  
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 – mint egyetlen érvényes ajánlattevőnek – nettó 1.289.873,- Ft+ÁFA áras ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek. 

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

Projektelemeihez eszközbeszerzés”, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre helyi 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

                      Földi Imre közfoglalkoztatás szervező 

Határidő: folyamatos 

 
 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a határozati javaslatot fogadják el, amely a 

következő: 

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre” 

helyi beszerzés vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza:  

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 

átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI 

KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő 

lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, a 

KAPUFA TRANSZ és a Győri Zoltán ajánlatát – mivel hiányosan tett ajánlatot –, 

érvénytelennek nyilvánítja.  

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 

átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI 

KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. – mint legkedvezőbb érvényes 

ajánlattevőnek – 4.760.000,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 

átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa.” 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

243/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 
 

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre” 

helyi beszerzés vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza:  

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 
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átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI 

KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő 

lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, a 

KAPUFA TRANSZ és a Győri Zoltán ajánlatát – mivel hiányosan tett ajánlatot –, 

érvénytelennek nyilvánítja.  

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 

átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI 

KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. – mint legkedvezőbb érvényes 

ajánlattevőnek – 4.760.000,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

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

Mintaprogram, „Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve 

átereszre” helyi beszerzés vonatkozásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

                       Földi Imre közfoglalkoztatás szervező 

Határidő:  folyamatos 
 

 

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

Kft. ügyvezetőjétől Fekete Józseftől érkezett.  

A bejelentés két témát foglal magában, az egyik gépbeszerzésre irányul, a másik pedig a 

szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges zsákok beszerzéséről szól. 

Elmondja, hogy június 24-én tulajdonosi taggyűlés volt, amelyen sajnos nem tudott részt 

venni.  

A gyűlésen téma volt a biohulladék gyűjtésére alkalmas gépjármű beszerzése maximum 6 

millió Ft értékig. A beszerzéshez a tulajdonosoknak forrás biztosítása szükséges, tulajdonrész 

arányosan.   

A társaság 2014. évi eredménye nem teszi lehetővé a szóban forgó eszköz saját erőből történő 

beszerzését, ezért elengedhetetlen az önkormányzatok cégtulajdon arányos hozzájárulása.   

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa esetében a hozzájárulási összeg nettó 1.181.100,- 

Ft, bruttó 1.499.997,- Ft.  

A taggyűlésen téma volt még az, hogy a Kft. az önkormányzatok felé írásbeli tájékoztatót ad a 

szelektív hulladékgyűjtő edényzeteknek a lakosság részére történő biztosításáról és annak 

begyűjtéséről.   

A polgármester elmondja, hogy a begyűjtési módszerek változni fognak. Egyenlőre úgy néz 

ki, hogy nem kell szilárd hulladékgyűjtő konténert biztosítani a zöldhulladék gyűjtéséhez, 

elégendő lesz a zsák.  

Az előterjesztésben látható, hogy 70.000 darab zsák megrendelése esetén kedvezményt ad a 

cég. Ezeket a zsákokat is tulajdonosi arány szerint osztották le.  

A 2014-es évben Dévaványa már vásárolt 10.000 darab zsákot, amelyből körülbelül a fele 

került eddig kiosztásra.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a testületet a Gyomaközszolg Kft. által megküldött 

előterjesztésekkel kapcsolatban 

Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy az új hulladék törvény 2015. januárjától 

kötelezővé teszi a szelektív hulladékgyűjtést. Erre vonatkozóan meg kell találni a megoldást.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy 2014. december 31-ig van szerződésük a 

Gyomaközszolg Kft.-vel, bízik benne, hogy a jövő évben is hasonlóképpen tudnak majd 

együttműködni.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a nettó értéket kell 

figyelembe venniük, mivel a Gyomaközszolg Kft. az áfát vissza tudja igényelni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a gépjármű beszerzése tekintetében, akkor 

Dévaványának nettó 1.181.100,- Ft biztosítása szükséges. 

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy 2014-es évben 20.000 darab zsák lett vásárolva, 

melynek a fele még megvan. Nem érti miért szükséges 70.000 darab zsák vásárlása. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a 70.000 darab zsák a hét településre 

vonatkozik. A kimutatás szerint Dévaványa tekintetében évente 32.400 darab zsákot jelent. A 

polgármester elmondja, hogy augusztus végén szükséges lesz rendkívüli testületi ülés 

megtartása javasolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok megvásárlásával kapcsolatos 

döntést akkor hozzák meg. Addig a tisztánlátás érdekében egyeztetnek a szolgáltatóval.  

Javasolja, hogy a gépjármű beszerzésével kapcsolatos döntést hozzák meg.   

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Gyomaközszolg Kft. 1 db használt kommunális hulladékgyűjtő 

gépjárművet szerezzen be, maximum 6 millió forint értékig, valamint azzal, hogy tulajdonrész 

arányában a gépbeszerzéshez szükséges nettó 1.181.000,- Ft forrást törzstőke emelés címén 

biztosítsák a Kft. részére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének fejlesztési tartalék 

előirányzata terhére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

244/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Gyomaközszolg Kft. 

tulajdonosa – egyetért azzal, hogy a Gyomaközszolg Kft. (5000 Gyomaendrőd, 

Ipartelep u. 2. sz.) 1 db használt kommunális hulladékgyűjtő gépjárművet szerezzen 

be, maximum 6.000.000,- Ft értékig, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

feltétel rendszerének megvalósítása érdekében.  

 

A képviselő-testület – tulajdonrész arányában – a gépbeszerzéshez szükséges nettó 

1.181.000,- Ft forrást törzstőke emelés címén biztosítja a Kft. részére az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének fejlesztési tartalék előirányzata terhére.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 

Gyomaközszolg Kft-t tájékoztassa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentésre, amely a városban 

információs táblák elhelyezésével kapcsolatos tájékoztató megvitatása. 
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A polgármester elmondja, mivel az információs táblák elhelyezésének költségei nem haladják 

meg az 1 millió forintot, ezért ez csak tájékoztató jellegű.  

A polgármester bemutatja a jelenlévők számára az írásos anyag mellékletét, amelyen az 

információs táblák láthatóak.  

A táblákon lévő nevek tájékoztató jelleggel vannak felsorolva.  

Elmondja, hogy a táblák elkészítésének ára a következő:   

 2200 x 800mm-s információs tábla teljes dekorral: 64.500,- Ft + ÁFA 

 1000x600mm-s információs tábla teljes dekorral: 39.200,- Ft + ÁFA 

Elmondja, hogy a nagyobb méretű táblákból 6 db-ot, a kisebb méretűből pedig 8-10 db-ot 

terveznek elhelyezni a településen.  

A nagyobb méretű táblákat a Körösladányi úti iskola előtt, a főtéren lévő homokóránál, a 

buszpályaudvarral szemben, a vasútállomásnál, a Túréri-tó kereszteződésénél és az Eötvös-

Szeghalmi út kereszteződésnél tervezik elhelyezni. A kisebb méretű táblák főként a 

vállalkozásokhoz való eljutást segítenék. 

A polgármester röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket az információs táblák 

elhelyezésévvel kapcsolatban.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – véleménye szerint a barna szín nem megfelelő, célszerűbb lenni világosabb színt 

használni. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy korábban fehér táblákról volt szó, fekete 

betűkkel. Moldván János Olaszországban látott tábla alapján készítette ezeket, ezzel a színnel. 

Földi Imre képviselő – a tábla hátoldaláról ejt néhány szót, annak hasznosításáról. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy két oldalas táblák lesznek, az egyik oldalán 

a tájékoztatás lesz, a hátoldala pedig alkalmas lesz akár hirdetésekhez is. 

Földi Imre képviselő – jó ötletnek tartja ezt a megoldást, illetve a színösszeállítással is 

egyetért. Kérdése, hogy a vállalkozások mennyiben fognak hozzájárulni a táblák 

megvalósításához? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy arányosan el lesznek osztva a költségek a 

vállalkozások között is. 

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy szeretné, ha rögzítenék azt a szerződésben, hogy 

legalább 5 év garancia legyen a táblákra, ellenálljon az időjárásnak és a külső hatásoknak.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a táblákat a kivitelező lefóliázza, a beton 

talapzatról pedig az Önkormányzat fog gondoskodni. Kérni fogja a kivitelezőtől a garancia 

vállalását. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

A téma tárgyalását lezárja.  

       

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Kossuth utcai 

járdafelújítással és a Strandfürdő előtti csapadékvíz elvezető árok lefedésével kapcsolatos.   

A testület döntött arról, hogy ezen fejlesztéseket megvalósítja.  

Elmondja, hogy a Kossuth utcai járda felújítására vonatkozóan 6 millió forintot állítottak be a 

költségvetésbe.  

A polgármester elmondja, hogy tájékoztató árajánlatot kértek, amely a Kossuth utca teljes 

hosszára vonatkozik a meglévő szélességi és felületi viszonyok figyelembevételével.   

Helyszíni betonnal készült járda a tájékoztató ajánlat szerint a következő: anyag + munkadíjra 

vonatkozóan 15.600.000,- Ft + Áfa.  
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Térkő burkolat kialakítása esetén 17.500.000,- Ft + Áfa lenne a megvalósítás összköltsége. 

Meglátása, hogy a térkővel történő megvalósítás esztétikusabb és javítható.   

A polgármester elmondja, hogy a Strandfürdő előtt lévő árok 80 méter hosszan történő 

lefedésére vonatkozóan a tájékoztató árajánlat 5.800.000,- Ft + Áfa, amely nem tartalmazza 

az ideiglenes forgalomkorlátozást és annak tervét ezt az önkormányzatnak kellene biztosítani.  

Elmondja, ha 50 méteres szakaszokban végzik a munkálatokat, akkor nem kell 

forgalomkorlátozást kérni. 

A polgármester visszatér a Kossuth utca járdafelújításának tárgyalására. Megkérdőjelezi, hogy 

szükséges-e egyáltalán ez a beruházás. Ha úgy dönt a testület, hogy készüljön el a járda, akkor 

véleménye, hogy szakaszokban kellene megvalósítani.      

A polgármester elmondja ahhoz, hogy a két beruházás a Képviselő-testület korábbi 

elképzelésének megfelelően október 12-re a választásokig elkészüljön és átadásra kerüljön az 

kell, hogy a két megvalósítás összköltsége nettó 15.000.000,- Ft alatt maradjon, mivel így 

helyi beszerzés keretében 3 ajánlat bekérésével a versenyeztetés és a szerződéskötés ebben a 

hónapban lebonyolítható, így a kivitelezés szeptember hónapban és október első hetében 

mindkét esetben elkészülne.  

Lehetőség az, hogy lecsökkentik a Kossuth utca hosszát úgy, hogy az Árpád u. – Zrínyi u. 

közötti szakaszon történik a megvalósítás, így a fürdő előtti árok lefedése is belefér az 

összegbe.  

A polgármester várja a javaslatokat.  

A polgármester elsőként megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

Feke László műszaki irodavezető – a javaslatok megtétele előtt, az elhangzottakhoz 

kiegészítésképpen elmondja, ha szeretnék, hogy a választásokig a megvalósítás megtörténjen, 

akkor mindenképpen 15 millió forint alatt kell maradni.   

Ez esetben a helyi beszerzés keretében 3 ajánlat bekérésével a versenyeztetés és a 

szerződéskötés ebben a hónapban lebonyolítható, így a kivitelezés szeptember hónapban és 

október első hetében mindkét esetben elkészülne.  

Az irodavezető elmondja, ha a Kossuth utcán a járda betonból készül, akkor a Zrínyi útig 

tudnak eljutni, feltételezve, hogy a Strandfürdő előtt megépül a 80 méteres parkoló. Térkő 

burkolattal történő megvalósítás esetében a Május 1. utcáig készülhet el a járda. Az 

elmondottak alapján történő megvalósítás esetében 15 millió forint alatt marad a beruházás 

költsége.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – közbevetőlegesen elmondja, ha térkőből készül el a járda, abban az esetben a 

Hunyadi útig történjen a megvalósítás.  

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

Kanó József képviselő – meglátása, hogy a fürdő előtt lévő árok lefedése, a parkoló 

kialakítása a jövő év tavaszáig tűr halasztást, mivel a szezon végéhez közelednek.  

Véleménye, hogy a Kossuth utca járdáját térkőből valósítsák meg, és szakaszokban, így a 

közbeszerzési értékhatár alatt tudnak maradni.  

Több dévaványai lakos is megjegyezte, hogy a fürdő előtt lévő parkoló kialakításától van 

fontosabb dolog is.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja még, hogy az árok lefedése vízjogi létesítési 

engedély köteles, ha azt megkapják terveztetni kell, így az idei évben az nem készülhet el. 

Megjegyzi, hogy teljesen a Túrérig meg kell terveztetni, nem elegendő a 80 méteres 

szakaszra.  

Szól az árok vízelvezetéséről, az árok szintezéséről, az átereszek beépítéséről, amely 

visszatorlasztja a vizet, a bejárók felbontásáról, az átereszek cseréjéről.   
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – véleménye szerint valamelyest segítene az, ha az árkot kikotornák, de az nem 

lenne végleges megoldás.  

Megjegyzi, hogy a fürdő télen is nyitva van, így a parkolót akkor is használnák, nemcsak a 

nyári időszakban.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy a Kossuth úti járdán több lakos használja, mint a fürdő 

előtt megvalósuló parkolót használná. Meglátása, hogy a fontossági sorrend a járdafelújítás 

felé billen.   

Szól a Kossuth úti járda térkővel, valamint betonnal történő megvalósításáról. Megjegyzi, 

hogy az Árpád utcai járda sem térkővel van kirakva. 

Véleménye szerint a Kossuth utcában végig meg kellene csinálni a járdát betonból, így a 15 

millió forintba is beleférnének.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – véleménye szerint a fürdő mellett van kialakítva parkoló, amely 

elegendő a vendégek számára. A parkoló kialakítása ebben az időszakban akadályozza a fürdő 

működését.  

Több lakos jelezte felé, hogy a Kossuth úti járdától vannak rosszabb járdák is a településen, 

példaként említi az Eke utat, a Borona utat, ahol babakocsival nem lehet közlekedni. 

Tudomása van arról, hogy a Kossuth utcában többen közlekednek az említett utcáktól, de az is 

fontos lenne.  

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

képviselő – tudott dolog, hogy a településen elhasználódtak a járdák. 

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

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

képviselő – véleménye szerint a Kossuth utca legalább annyira forgalmas, mint az Árpád utca. 

Megjegyzi, hogy az Eötvös utcában is nagyon rossz a járda állapota, amelyet két szakaszban 

javasol megcsinálni.   

Véleménye, hogy az idei évben a Kossuth utcában el kell készíteni a járdaberuházást.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – megjegyzi, hogy erre a feladatra 6 

millió forint szerepel az önkormányzat költségvetésében.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy valóban szükség lenne járdaépítésre a 

településen.  

A gazdálkodási irodavezető említést tett arról, hogy 6 millió forint szerepel a költségvetésben 

erre a célra, véleménye szerint ezen összegtől többet nem kellene erre a célra fordítani.  

Az alpolgármester szól a pályázati lehetőségekről.  

Véleménye szerint a vágyakat és a realitásokat külön kell választani.   

Az alpolgármester a járdaépítést a költségvetésben erre a célra tervezett összeg erejéig 

javasolja megvalósítani.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az alpolgármesternek az elmondottakat. 

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – említést tesz az Árpád utcai járda állapotáról (a 

takarékszövetkezettől a Fejedelmi Cukrászdáig).  

Feke László műszaki irodavezető – közbevetőlegesen elmondja, hogy az Árpád utcai járda 

állapota a Kossuth utcától kezdődően a Rákóczi út kereszteződéséig botrányosan rossz 

állapotú.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő évben figyelemmel kell lenni 

ezekre az utcákra.  
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Döntést kell hozni arról a testületnek, hogy a 15 millió forintos értékhatárt ki kívánják 

használni, vagy csak a 6 millió forintos előirányzat erejéig építenek járdát, amely térkővel 

történő megvalósítás esetén a Hunyadi utcáig elegendő.   

Véleménye szerint a Hunyadi utcáig térkővel kellene elkészíteni a járdát, a folytatást pedig 

betonból.  

Séllei Zsigmond képviselő – nem igazán ért egyet a Kossuth utcai járdaépítéssel, de ha úgy 

döntenek, hogy készüljön el, akkor az térkőből legyen. Elmondja, hogy az Árpád utcai járdát 

is meg kell majd a későbbiek során valósítani, amelyet szintén térkőből javasol.   

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

képviselő – elmondja, ha a strandfürdő előtt nem épül meg a parkoló, abban az esetben a 

Kossuth utca teljes hosszában meg lehetne építeni a járdát. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – közbevetőlegesen elmondja, hogy a 

parkoló építésre a költségvetésben nincs előirányzat tervezve.  

Elmondja, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatokra nagyon oda kell figyelni. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a működésben szerepel egy 24 millió forintos űr, amire 

vagy kapnak támogatást, vagy nem.  

A döntés meghozatala előtt elmondja, hogy nagyon oda kell figyelni a gazdálkodásra, hogy a 

továbbiakban is ilyen kiegyensúlyozott legyen, mint amilyen most. Ha a testület a Kossuth 

utcai járda teljes hosszának megvalósítása mellett dönt, akkor célszerű lenne megnézni, hogy 

milyen feladatot tudnak átütemezni, vagy megvalósítani. Átütemezés esetén ugyan ez a gond 

a jövő évben is jelentkezni fog.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a költségvetésben szerepel a kerékpárút 

folytatása 10 millió forinttal, mondhatják azt, hogy ezt a célt átcsoportosítják, de a következő 

évben erre biztosítani kell előirányzatot. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – véleménye szerint, ha valamit megcsinálnak, azt a legjobb 

minőségben kell. Látható, hogy a tervezett 6 millió forint a Kossuth utca teljes hosszára nem 

elegendő. Véleménye szerint a Kossuth utca járdafelújítását a következő évben kellene 

megvalósítani. Elmondja, hogy a játszótér megközelítése biztonságtechnikailag sem 

megoldott. A 6 millió forintból rendbe lehetne tenni a játszótér környékét a járdát, a 

kerékpártárolókat. A kisebb járdaépítéseket lehetne folyamatosan végezni. A fürdő előtti 

parkoló kialakítására vonatkozóan pedig a terveket meg lehetne rendelni.   

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

képviselő – véleménye szerint felesleges tervezni, ha nem a tervek alapján történik a 

megvalósítás.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a járdaépítő brigád ekkora összegből nem 

850 méter járdaszakaszt épít meg, hanem 2 km-t.  

El kell dönteni, hogy október 12-ig mindenképpen meg kívánják a Kossuth utcai járdát 

építeni, áldoznak rá ekkora összeget, vagy pedig a következő évben a közfoglalkoztatás 

keretében készítik el.  

Megjegyzi, hogy a közfoglalkoztatás keretében történő megvalósítás sokkal lassabb, mivel 

nem rendelkeznek olyan korszerű gépekkel, mint egy profi vállalkozás.  

Földi Imre képviselő – véleménye, hogy a kiviteli tervek készüljenek el a fürdő előtt lévő 

parkoló kialakítására vonatkozóan. Még egyszer elmondja, hogy fontosabbnak látja a játszótér 

környékének rendbe tételét, mint a Kossuth utcai járda építését.  

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

képviselő – továbbra is az a javaslata, hogy a Kossuth utcai járdát a Deák Ferenc utca 

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

képviselő – véleménye, ha a 6 millió forint a Kossuth utcai járdára van tervezve, akkor azt 

arra kell felhasználni.  

Valánszki Róbert polgármester – szól arról, hogy aszfaltozásra 20 millió forint van 

biztosítva, amely láthatólag nem lesz elegendő a tervezett utcákra, 5 millió forintot kell még 

hozzátenni.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a tervek elkészültek a testület által 

elfogadott utcák aszfaltozására, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az elmúlt évben 

is elmondta, hogy április 30-a után ne történjen úttársulási befizetés, mivel nagyon hosszú a 

tervezési és az engedélyeztetési folyamat, így időben nem tudják elkezdeni a munkát. Az idei 

évben is meghosszabbította a testület a befizetési határidőt.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy a járdafelújítást és a parkoló kialakítást halasszák 

el, a 6 millió forinttal pedig az utak aszfaltozásához biztosított forrást egészítsék ki. Legalább 

egy projekt legyen kész teljes egészében.  

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

képviselő – már elmondta, hogy felesleges tervezni, ha nem a tervek alapján történik a 

megvalósítás.  

Valánszki Róbert polgármestert – elmondja, hogy az elhangzottakból az körvonalazódik, 

hogy a két beruházást nem fogják megvalósítani.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászati részleg előtti 

árokrekonstrukciót 80 m hosszban, valamint a Kossuth utcai járdafelújítást ne valósítsák meg 

kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:    

 

Határozat: 

245/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja 

valósítani Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászati részleg előtti árokrekonstrukciót 

80 m hosszban, valamint a Kossuth utcai járdafelújítást sem. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

 

 

Novák Imre alpolgármester és Dékány József képviselő távoztak a testületi ülésről, így a 

testület létszáma 5 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármestert – elmondja, hogy a következő bejelentés a Múzeumpártoló 

Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosításával kapcsolatos.  

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy több alkalommal 

tárgyalta a Képviselő-testület a Múzeumpártoló Alapítvány alapító okirat módosítását az új 

jogszabály paragrafusaira hivatkozva. Mivel jogvesztő hatályú a hiánypótlás így nem volt idő 

„sakkozni” azzal, hogy ismét jól készül-e el, vagy sem. Ezért külső szakember segítségét 

kérték.  
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A hiánypótláshoz az anyag elkészült, amelyet az előterjesztéshez mellékelt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földimre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az alapító okirat módosításával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:                                                                                                       

246/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú 

Közalapítvány 155/2014.(V.29.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

A Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Múzeumpártoló Közhasznú 

Közalapítvány alapítója a közalapítvány alapító okiratát az alulírott napon és helyen az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat III. fejezete kiegészül egy 4. ponttal az alábbiak szerint: 

 

A közalapítvány éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000,- Ft összeget. 

 

2. Az alapító okirat II. fejezet 12.c. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

A közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyására egyszerű szótöbbséggel kerül sor 

 

3. Az alapító okirat II. fejezet 8. b. pontjában az ügyészségi törvényességi felügyeleti 

kifejezés törvényességi ellenőrzésre módosul. 

 

4. Az alapító okirat II. fejezet 10. d. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozathozatal alapján: 

- kötelezett vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve 

- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
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tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

5. Az alapító okirat III. fejezet 2. pontjában a Békés Megyei Bíróság elnevezés Gyulai 

Törvényszékre módosul. 

 

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja elfogadásra az egységes szerkezetű alapító 

okiratot. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát egységes 

szerkezetben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

  

 

Határozat:                                                                                                       

247/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú 

Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetben az alábbiakban fogadja el: 
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A Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

I. 

 

A Közalapítvány alapítója: Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Az Alapító székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere: l. 

 

Közalapítvány induló vagyona: 

 

2.279.032,- Ft, kamataival együtt, mely összeg a Közalapítvány részére nyitott külön számlán 

van elhelyezve:    11733106 - 20015831 

A számla megnyitásának napja: 2001. április 26. 

 

A Közalapítvány időtartama: 

 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.  

 

II. 

 

1. A Közalapítvány neve: Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány  

 

2. A Közalapítvány székhelye: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

 

3. A Közalapítvány célja:  

 

a) A község múltjának, helytörténetének feltárása, megismertetése, népszerűsítése. 

Dévaványa szellemi, tárgyi hagyományainak ápolása, gyűjtése, helyi kulturális értékek 

feltárása kiadványokban való megjelentetése. Mindezek elősegítésére pályázatok kiírása, a 

pályaművek elbírálása, díjazása. 

 

b) A „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény” munkájában rendszeresen résztvevő, azt 

segítő múzeumpártolók, adományozók, szponzorok támogatásának, tevékenységének, anyagi, 

erkölcsi elismerése. 
 

4. A Közalapítvány tevékenységei: 

 

-  a „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény” által szervezett kiállítások, rendezvények, 

programok, kézműves foglalkozások, táborok természetbeni és anyagi támogatása, 

-  helytörténeti, helyi kultúrát népszerűsítő kiadványok megjelentetésében való részvétel, 

-  kulturális pályázatok kiírása, díjazása, 

-  azon múzeumpártolók anyagi és erkölcsi elismerése, akik kutatási munkájukkal, 

szellemi értékeikkel, kiállítási anyaggal hozzájárulnak Dévaványa múltjának, 

kultúrájának megismertetéséhez. 

 

A Közalapítvány e tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
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hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-ában és a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatokhoz 

kapcsolódóan végzi. 

 

5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 

 

a) A Közalapítvány vagyonához tartozik az alapító, Dévaványa Városi Önkormányzat 

Képviselő Testületének - 48/2001. /II. 22./ Kt. határozat - döntése alapján a 

Közalapítvány számára mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására.  

 

b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli vagy 

természetbeni felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká. 

A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

 

c) Az Közalapítvány kezelője a csatlakozók részéről olyan juttatást fogadhat el, amely 

megfelelően szolgálja a Közalapítvány célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem 

ellentétes. 

 

d) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja: az adományok, az alapítvány gondozásában 

megjelenő kiadványok értéke és a törvényes eljárások szerinti személyi jövedelemadó 

1%-ából eredő felajánlások. 

Az alapítvány által megjelentetett kiadványok jutalomként, cserekiadványként, az 

alapítvány által megfogalmazott céloknak megfelelő személyek által nyújtott 

támogatások elismeréseként ajándékozható. 

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

a) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

 

b) A vagyon a Közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését is célzó kiadványok megjelentetésére, vagy egyéb 

gazdasági-vállalkozási tevékenységre használható fel. 

 

c) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági 

társaságnak korlátlanul felelős tagja. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó 

bevétele nem haladhatja meg az éves bevétel 10 %-át. 

 

7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 

 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 

költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 

mértékéről és felhasználásának módjáról.  

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító 

Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.  

 

8. A Közalapítványi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 
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a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány 

Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is 

ellenőrzi. A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt az alapító, illetve a 

csatlakozó tagok rendelkezésre bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott 

évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát és a felajánlások összegét, formáját. 

 

b) A Közalapítvány felett a törvényességi ellenőrzést a Békés Megyei Ügyészség látja el. 

 

9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

 

a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon 

belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában és annak honlapján. 

 

b) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt – folyamatosan a nyilvánosság elé tárja 

gazdálkodásának legfontosabb adatait Dévaványa város hivatalos lapjában és honlapján a 

társadalmi kontroll biztosítása érdekében.  

 

10. A Kuratórium megbízása:  

 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 5 tagból álló kezelő szerve.  

 

b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. 

A tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő 

elfogadásával jön létre. 

  A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

  

 A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Közalapítványnak okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a 

Közalapítvánnyal szemben. 

 

  A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 21/2014.(I.30.) határozata alapján: 

 

 Elnök: Vass Károly 

 anyja neve: Tóth Eszter 

 

 Titkár: Szitás Lászlóné 

 anyja neve: Kórós Rozália 

 

 Tagok:  
 Saly Erika 

 anyja neve: Géczi Erika Magdolna 

 L Papp Ferencné 

 anyja neve: Cser Erzsébet 

 Szűcs Tibor 

 anyja neve: Takács Terézia 
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c) Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 3:22. §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában 

meghatározott kizáró ok áll fenn, aki a Közalapítvány kezelésével kapcsolatos 

adminisztratív és gazdálkodási feladatokat lát el, aki az Alapítvány törvényességi 

felügyelő szerv vagy az Alapítvány ellenőrzésére jogosult szerv tagja. 

 

d) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozathozatal alapján: 

- kötelezett vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve 

- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 

szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

e) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívással, melyet az alapító indoklás nélkül alkalmazhat 

- lemondással, melyet a tag nyilatkozatban nyújthat be az alapítónak, a kuratóriumnak vagy 

más kuratóriumi tagnak, mely az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, vagy ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

11. A Közalapítvány képviselete: 

 

a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy 

az elnök által megbízott más kuratóriumi tag látja el. 
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b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés jog, az utalványozás joga a Kuratórium 

Elnökét illeti meg, melynek szabályait a Számviteli politika részét képező Pénzkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

 

c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív 

végrehajtó jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának 

megfelelő vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet. 

 

d) Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

 

e) Feladata a kuratórium üléseinek összehívása, a kuratórium határozatait tartalmazó 

jegyzőkönyvek őrzése, munkáltatói jog gyakorlása. 

 

12. A Kuratórium működése 

 

a) A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

 

b) A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról. 

 

c) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról, a közalapítvány éves beszámolójának 

jóváhagyására egyszerű szótöbbséggel kerül sor 
 

d) Az éves költségvetés elfogadásáról. 

 

e) A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

 

f) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. A Kuratórium 

összehívásának rendje és a napirend közlésének módja: a Kuratórium ülésének 

összehívása írásbeli meghívóval történik, a meghívót, az ülést megelőzően 7 nappal ki 

kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendeket. A 

kuratóriumi ülés összehívását bármely kuratóriumi tag kérheti cél és ok megjelölésével. 

Ebben az esetben az elnök köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem 

tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium 

ülései nyilvánosak. 

 

g) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet készíteni. 

 

h) A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint a fele, 5 személyes Kuratórium esetén 

legalább 3 tag jelen van. 

Minden tagnak önálló szavazata van, a Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. 
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i) A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, 

hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha 

lehetséges személye/ megállapítható. 

 

j) A Kuratórium döntéseiről az érintetteket, a döntéshozatalt követően 5 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 
 

k) A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítvány székhelyén biztosított. 

 

l) A Közalapítvány szolgáltatási igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 

biztosított. 

 

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat a 

Közalapítványi Iroda látja el: 

 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda elnöke, tagja az a személy, aki 

 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) az alapítvánnyal a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

 

c) az Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója, 

 

e) akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában, és az 

egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában meghatározott kizáró ok áll 

fenn.  

 

14. Az Közalapítvány megszűnése: 

 

a) A Közalapítvány megszűnéséről az alapító kérése, vagy saját határozat alapján az 

illetékes bíróság jogosult dönteni. 

 

b) A Közalapítvány nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

 

c) A megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani és köteles 

arról a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

III. 

Záró rendelkezések 

 

1. A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 

település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a 

Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről. 
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2. A Közalapítvány a Gyulai Törvényszék nyilvántartásába vételével válik önálló jogi 

személlyé. 
 

3. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 

rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben 

határozhat. 

 

4. A közalapítvány éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000 Ft-ot. 

 

5. Jelen alapító okirat a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. határozatával jóváhagyva. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Szociális Szövetkezet elnöke jelezte, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő betonelemgyártó gépsorra szükségük lenne, 

tevékenységük végzéséhez.  

A polgármester elmondja, hogy erre vonatkozóan megállapodás megkötése szükséges a 

szövetkezettel.  

 

A polgármester elmondja, hogy megkereste a „III. Félidő” vendéglátó egység üzemeltetője 

azzal, hogy szeretnék kezdeményezni az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet módosítását. Kérésük lenne, hogy az önkormányzati rendelet tegye 

lehetővé, hogy az üzletek alkalomszerűen tovább tarthassanak nyitva. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy Bere Ferenc egyéni vállalkozó, valamint a Vadkacsa 

üzemeltetője is hasonló kéréssel fordult felé.   

A rendeletmódosítás kapcsán négy alternatívát javasol a jegyző.  

Az első alternatíva az, hogy maradjon a jelenlegi hajnali 2 óráig tartó nyitva tartás, mely 

mindenkire egyaránt vonatkozna.  

Felmerült egy olyan lehetőség is, hogy egyedül a Vadkacsa szórakozóhely üzemeltet discot, 

tehát üzletkörét tekintve más, mint a többi vendéglátóegység, ezért egyedül a számukra 

engedélyezze a testület a hajnali 5 óráig tartó nyitva tartást. 

Harmadik alternatíva az lenne, hogy bármely vendéglátóipari egységnek engedélyezze azt a 

képviselő-testület, hogy havi 2 vagy 3 alkalommal bejelentés alapján hajnali 5 óráig nyitva 

tarthat.  

Negyedik alternatíva pedig az, hogy a testület helyezze hatályon kívül az üzletek éjszakai 

nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet és minden kereskedő addig tart 

nyitva, ahogy ő szeretne.  

Valánszki Róbert – polgármester megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.   

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

Séllei Zsigmond képviselő – véleménye szerint meg kellene nézni, hogy a környező 

településeken milyen nyitva tartási rendet alkalmaznak és annak figyelembe vételével kellene 

elkészíteni a rendelettervezetet.  

Megjegyzi, hogy több panasz érkezett már a hajnali 2 órás nyitva tartás miatt is.  
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Földi Imre képviselő – úgy gondolja, hogy a nyári időszakban lehetnének kivételes esetek a 

nyitva tartást érintően.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a „III. Félidő” vendéglátó egység 

üzemeltetője elmondta, hogy a május, június és a december hónapokban szeretnének hosszabb 

ideig nyitva tartani, ugyanis ezen időszakokban több rendezvény megtartására szokott sor 

kerülni.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – megkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy a következő testületi ülésen adjon 

tájékoztatást arról, hogy a környező településeken milyen nyitva tartási rend szerint 

üzemelnek a vendéglátó egységek.  

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

még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A téma tárgyalását lezárja azzal, hogy a következő testületi ülésre az ezzel kapcsolatos 

rendelettervezet kerüljön beterjesztésre a testület elé döntéshozatal céljából.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. 

igazgatójával tárgyalt a tulajdonukban lévő ingatlan (volt KTSZ. épülete) megvásárlása 

tekintetében, amely Dévaványán az Árpád u. 1-3 sz. alatt található. A Zrt. nettó 12 millió 

forintért hajlandó értékesíteni az ingatlan az önkormányzat számára, amely véleménye szerint 

megfelelő ár, hiszen az ingatlan több mint 4.200 m
2
.  

Javasolja, hogy a testület hozzon elvi határozatot a megvásárlás tekintetében és a következő 

testületi ülésre készítsék elő az ezzel kapcsolatos anyagot.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

Földi Imre képviselő – véleménye, hogy azon a területen fel lehetne építeni egy új 

városházát, művelődési házzal egybekötve.  

Valánszki Róbert polgármester – meglátása, hogy gazdasági célra nem igazán tudják a 

területet hasznosítani. Elmondja, hogy a Helyi Építési Szabályozásban leírtak alapján ez a 

terület kisvárosias lakóterületnek minősül, ott el lehet helyezni lakóépületet, lakosság ellátását 

szolgáló kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó épületet, egyházi-, oktatási, szociális, 

egészségügyi épületet, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari 

építményt. Kivételesen elhelyezhető szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, 

polgármesteri hivatal és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági 

tevékenység céljára kialakított épület.  

Megvalósítható lenne ott egy városháza. 

Felvetődött az a gondolat is, hogy a költségalapú bérlakáshoz hasonló lakást építsenek, mivel 

az ilyen jellegű lakásokra van igény.  

Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Jéggyár úton lévő költségalapú 

bérlakás mellé van még két épület tervezve. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy saját erőből lakásokat építeni nem tudnak, 

így várják a pályázati kiírásokat.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elviekben egyetért azzal, hogy vásárolják meg a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. (Szarvas, 

Szabadság u. 64-66.) tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 13. sz. alatt lévő ingatlant, 
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valamint bízzák meg a polgármestert, hogy döntéshozatal céljából készítse elő az ezzel 

kapcsolatos anyagot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

  

Határozat:                                                                                                       

248/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy 

vásárolják meg a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. (5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. 

sz.) tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 1-3. sz. alatt található ingatlant. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéshozatal céljából készítse 

elő az ingatlan vásárlásával kapcsolatos anyagot. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán a Sani-Med-Trans 

Kft. Dévaványán még ellátta az orvosi ügyeletet, de Gyomaendrődön már nem. 

A tegnapi napon Gyomaendrődön a Békés-Medical Kft. látta el az ügyeleti teendőket.  

Megjegyzi, hogy Gyomaendrődön szeptember 1-től kezdődően a Békés-Medical Kft. látja el 

az ügyeletet.  

Tudott, hogy az orvosi ügyelet társulási formában kerül ellátásra. A társulás elnökével, Bere 

Károllyal ez ügyben már tárgyalt, aki átmeneti időszakot szeretne és egy szarvasi céget 

javasol megbízni a feladattal. Szeretné, ha az ügyelet ellátását Dévaványán helyi szakemberek 

végeznék. A feladat ellátásához mentőtiszt, vagy felsőfokú végzettségű szakápoló szükséges. 

Megjegyzi, hogy legalább három főre lenne szükség, hogy a váltás megtörténjen.  

Elmondja, hogy augusztus 19-én lesz társulási ülés, ahol a polgármesterek egyeztetni fognak 

az orvosi ügyelet ellátása tekintetében. Elképzelhető, hogy az ülésen úgy döntenek, hogy a 

Sani-Med-Trans Kft-vel felmondják a szerződést. A testület dönthet úgy is, hogy rendkívüli 

felmondással felbontja a szerződést a Kft-vel.   

A polgármester elmondja, hogy a Margaréta Idősek Otthonában jegyzőkönyvet készítenek 

arról, hogy az ügyeletes mikor érkezik, milyen hiányosságok vannak az eszközök tekintetében 

stb. A jegyzőkönyv vezetése a korábbi időszakban nem volt pontos. Megjegyzi, hogy ez 

ügyben az intézmény igazgatójával egyeztetett, azóta a jegyzőkönyvek a valóságnak 

megfelelően készülnek.   

A polgármester elmondja, hogy a Sani-Med Kft. ügyvezetőjétől több alkalommal kért 

azonnali jelentést, amelyet egy esetben sem kapott meg.   

A Sani-Med Kft. a Békés-Medical Kft-nek ajánlotta fel, hogy vegye át az eszközeit.  

A polgármester elmondja, hogy jelenleg társulási formában OEP finanszírozáson felül 20,- 

Ft/lakos összeget fizet az önkormányzat. A Békés-Medical Kft. 45,30 Ft/hó/fő összeget kér. A 

Kft. a kért összegért biztosít mentőtisztet, vagy felsőfokú szakápolót, teljes ügyeleti 

felszereléssel, kivonuló gépkocsit.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – elmondja, hogy az orvosi ügyelet megoldása nagy probléma, amely 

halasztást nem tűr. A lakosok nem maradhatnak szükség esetén ellátatlanul. Megjegyzi, hogy 
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a polgármestert és a testületet fogják hibáztatni, azért ha nem lesz ügyelet a településen. A 

képviselő mindennél fontosabbnak tartja, hogy a mai nap folyamán is megoldott legyen az 

ügyeleti kérdés, a szükséges költségeket pedig vállalni kell.   

Valánszki Róbert polgármester – véleménye, hogy kedvezőbb lenne Dévaványának 

Gyomaendrődhöz tartozni, mint Szeghalomhoz, mivel Gyomaendrőd 15 km-re van a 

településtől, Szeghalom meg 25 km-re. Gyomaendrődhöz tartozás esetében hamarabb kiérne 

Dévaványára az ügyeletes orvos, vagy akár a mentő. 

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

képviselő – célszerűbbnek látja, hogy az orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Gyomaendrődhöz 

tartozzanak.  

Megjegyzi, hogy ismételten írt Murányi doktornak és gratulált a mezőberényi mentőállomás 

létesítéséhez, és kérte, hogy Dévaványán is létesítsenek mentőállomást.  

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy a levelet képviselőként, vagy 

magánemberként írta meg? 

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

képviselő – a polgármester kérdésére elmondja, hogy a levelet magánemberként írta és 

zárójelbe tette, hogy városi képviselő. 

Valánszki Róbert polgármester – már több alkalommal volt szó arról, hogy ilyen jellegű 

lépéseket csak magánemberként tegyen. A képviselő-testülettől nem kapott felhatalmazást 

arra, hogy a leveleket, mint városi képviselő írja meg. Megjegyzi, hogy Navracsics úrnak, 

mint Oktatási Bizottság elnöke írt levelet, amire szintén nem volt felhatalmazásra a testület 

részéről, a levélre válasz is érkezett. Kéri, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a képviselő-

testületet.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a későbbiekben, mint aggódó dévaványai lakos, az aggódó 

dévaványai lakosok nevében fog írni, de zárójelbe oda fogja írni, hogy városi képviselő. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – az ügyeleti témához kapcsolódóan elmondja, hogy az elmúlt 

hónap során napi rendszerességgel készenléti mentőautó állt egy dévaványai magáningatlan 

előtt.  

Szakmai körökből halotta, hogy a településen mentőtiszt, vagy mentőápoló látja el az 

ügyeletet, nem pedig orvos. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ügyeletet Dévaványán eddig sem orvos 

látta el, és a szerződésben sem szerepel, hogy orvosnak kell ellátni. Az ügyeletet sürgősségi 

ellátásban jártas személy láthatja el, aki lehet, mentőtiszt vagy felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakápoló.  

Séllei Zsigmond képviselő – a Békés-Medical Kft. ajánlatában szerepel fióktelephely, 

amelyet jobbnak látszik, mint az elsősegélynyújtó hely.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy fióktelephely esetében biztosítani kell a 

szolgáltatónak mentőtisztet, vagy a felsőfokú végzettségű szakápolót, plusz egy fő ápolói 

végzettségű gépkocsivezetőt, valamint teljes ügyeleti felszereléssel kivonuló gépkocsit. A 

polgármester megjegyzi, hogy a Sani-Med Kft-nek is ugyanezt kellene biztosítani.  

Lehet kérni azt, hogy ne legyen gépkocsivezető, és akkor annak a személynek a bérét 

megspórolják.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás 2014. augusztus 19-én tartandó rendkívüli ülésén az orvosi ügyeletet ellátó 

SANI-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel azonnali hatállyal mondja fel az érvényben 



39 

 

lévő megbízási szerződést, amely egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozik kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:                                                                                                       

249/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. 

 

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

polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2014. augusztus 19-

én tartandó rendkívüli ülésén az orvosi ügyeletet ellátó SANI-MED Egészségügyi 

Szolgáltató Kft-vel (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10. sz.) azonnali 

hatállyal mondja fel az érvényben lévő megbízási szerződést, amely egészségügyi 

szolgáltatás ellátására vonatkozik.  

 

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

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy 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-1/23-8/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 14
30 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 

 


