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I-1/9-22/2014. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

   Séllei Zsigmond  képviselő 

    

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Kiss Károly   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, Erdős 

Csaba Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, Kissné Varga 

Teréz Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, Kiss Károly képviselő jelezték, hogy a mai 

testületi ülésen más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. 

 

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. Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére vonatkozóan 

beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Ernyes Csilla pályázatíró referens  

 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról döntéshozatal. 

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

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

4. Bejelentések 

 

 

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

(Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmek elbírálása.)  

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

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

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

266/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 18-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére vonatkozóan 

beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Ernyes Csilla pályázatíró referens  

 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

  

3. Bejelentések 

 

4. Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelem elbírálása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére vonatkozóan beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a mai napon megtörtént a beérkezett ajánlatok értékelése.  

Sikeres pályázat esetén a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai 

Oktatási Egységének épülete, valamint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési 

Tanácsadó épülete kerül felújításra, korszerűsítésre.  

A beruházás összköltsége 149.979.236,- Ft, amelyhez önerőt nem kell biztosítani. Úgy 

tervezték, hogy az összköltség 150 millió forint alatt maradjon.  
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A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére. 

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel, hogy 

„az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti”, amit 

abban az esetben kell biztosítani, ha a támogató a beruházás teljes költségét nem ítéli meg 

támogatásként. Ha csökkentett támogatást ítélnek meg, a testület dönt arról, hogy elfogadják-e 

azt, vagy sem.  

A határozati javaslat a közreműködő szerv kérésének megfelelően készült el.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referensnek az 

elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a pályázat szeptember 22-től nyújtható be. Azért volt fontos a 

mai testületi ülés összehívása, hogy a pályázatot minél hamarabb be tudják nyújtani, hogy az 

elsők között legyen, nehogy bezárásra kerüljön a pályázati ablak.  

Meglátása szerint, ha a mai napon nyertest hirdetnek, pénteken megkötik a szerződést, akkor 

annak akadálya nem lesz, hogy a pályázatot a hétfői napon benyújtsák.  

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 a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

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

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Dévaványa Város 

Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 

közbeszerzési eljárást a „Dévaványa épületenergetika 

1. rész: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység 

2. rész: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó tárgyában KEOP-2014-

4.10.0/F azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” tárgyú, a Kbt. 122/A. § 

szerinti közbeszerzési eljárás lezárásáról. 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak.  

Valánszki Róbert  polgármester  „igen” 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  „igen” 

Nyuzó Marietta  képviselő  „igen” 

   Földi Imre   képviselő  „igen” 

   Kanó József   képviselő  „igen” 

   Séllei Zsigmond  képviselő  „igen” 

Dékány József  képviselő  „igen” 

Valánszki Róbert polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 

egyhangúlag 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

Határozat: 

267/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember hó 18. napján 

megtárgyalta a Dévaványa Város Önkormányzata, (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. a 

továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben lefolytatott 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást a Dévaványa épületenergetika 
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1. rész: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység 

2. rész: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó tárgyú előterjesztést.  

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

 

h a t á r o z a t o t  hozza: 

 

A határozat tárgya: Dévaványa Város Önkormányzata, (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. a 

továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben lefolytatott 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást a „Dévaványa épületenergetika 

1. rész: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység 

2. rész: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 

tárgyában KEOP-2014-4.10.0/F 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 Dévaványa Város Önkormányzata, (5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. a továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben 

lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást a „Dévaványa épületenergetika 

1. rész: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység 

2. rész: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 

tárgyában KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával.” 

tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

 

A nyertes ajánlatot a Németh Kft. (5502 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.) 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) 105.865.540,- 
2. ÁFA (HUF)   28.583.696,- 
3. Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF) 134.449.236,- 

 

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 – ismételten megadja a szót Dékány József bizottsági elnök 

részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

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

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 



5 

 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint pályázatot nyújtsanak be a Széchenyi 2020 a 

Környezeti és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10./F kódszámú – „Önkormányzatok 

és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra „Dévaványa gimnázium és a 

pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával” 

címmel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

268/2014.(IX.18.) 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./F 

kódszámú – „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a konvergencia régiókban” című 

pályázati felhívásra „Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával” címmel.  

 

A pályázat keretében a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 

Dévaványai Oktatási Egysége 5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. hrsz. 897/6, és a 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 5510 

Dévaványa, Bem J. u. 4. hrsz: 1896. épületek energetikai (nyílászárócsere, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás biztosítása) korszerűsítése 

valósulna meg.   

 

A program megvalósításának összköltsége bruttó 149.979.236,- Ft, melyhez az 

önkormányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-os támogatás igénybevételére 

jogosult, azaz bruttó 149.979.236,- Ft összegben.  

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 

költségvetésében elkülöníti.  

 

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

történő benyújtásával.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 22. – 2014. október 1. – a pályázat benyújtására – 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a testületi döntés értelmében az 

ajánlatokat bekérték a képviselők által meghatározott vállalkozásoktól.  

Az ajánlatok benyújtására a felkért ajánlattevőknek 2014. szeptember 17-én 16 óráig volt 

lehetőségük. A megadott határidőig az egyes feladatok tekintetében az alábbi vállalkozások 

nyújtották be ajánlatukat a következő tartalmakkal:   

Projektmenedzsment:  

1.  VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) 

Ajánlati ár:     bruttó 3.630.000,- Ft  

2. Anpast Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet) 
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Ajánlati ár:     bruttó 3.683.000,- Ft 

3. Uniós Projekt Fejlesztő Kft. (1063 Budapest, Munkácsy u. 27.) 

Ajánlati ár:     bruttó 4.064.000,- Ft 

Kiviteli terv: 

1. Csabaterv Bt. (5600 Békéscsaba, Szőlő utca. 105/4.) 

Ajánlati ár:     bruttó  4.480.000,- Ft 

2. Insula-Bau Kft. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 8.) 

Ajánlati ár:     bruttó  4.400.000,- Ft 

3. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 

Ajánlati ár:     bruttó  3.900.000,- Ft 

Műszaki ellenőr, záró audit elkészítése:  

1. All Investor Kft. (5700 Gyula, Szent István u. 39.) 

Ajánlati ár:     bruttó  4.550.000,- Ft 

2. Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5563 Kondoros, Csabai út 49.) 

Ajánlati ár:     bruttó  4.450.000,- Ft 

3. Kocsis József egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Alpár u. 16.)   

Ajánlati ár:     bruttó  4.700.000,- Ft 

PR és tájékoztatás: 

1. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula, Lehel u. 13.) 

Ajánlati ár:     bruttó 1.270.000-, Ft 

2. Discessio Kft. (5700 Gyula, Szent István u. 39.) 

Ajánlati ár:     bruttó 1.200.000,- Ft  

3. ART-COPY Studio Kft. (1096 Budapest, Sobieski János u. 16. 5. em.5.) 

Ajánlati ár:     bruttó 1.397.000,- Ft 

A pályázatíró referens elmondja, hogy a szakmai értékelést az előterjesztéshez mellékelték.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ernyes Csillának az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére a bizottsági javaslat ismertetésére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a projektmenedzsmenti feladatok biztosítására 

javasolja a legalacsonyabb ajánlatot tevő VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 

7.) bruttó 3.630.000,- Ft-os ajánlatát ki hirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a projektmenedzsmenti feladatok 

biztosítására a legalacsonyabb ajánlatot tevő VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, 

Pattantyús u. 7.) bruttó 3.630.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

269/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa gimnázium és a 

pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával” 
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c. 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa 

gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti 

feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.), az Anpast Kft. (1053 

Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet) és az Uniós Projekt Fejlesztő Kft. (1063 

Budapest, Munkácsy u. 27.) 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa 

gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti 

feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) 

bruttó 3.630.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3.  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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa 

gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti 

feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. szeptember 22.  

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten megadja a szót Dékány József részére annak 

érdekében, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő Trisius Kft. bruttó 3.900.000,- Ft-os ajánlatát javasolja 

kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő Trisius Kft. bruttó 3.900.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki 

nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 



8 

 

Határozat: 

270/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa gimnázium és a 

pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. 

pályázat keretében ellátásra kerülő kiviteli terv 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő kiviteli 

terv elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

Csabaterv Bt. (5600 Békéscsaba, Szőlő utca. 105/4.), az Insula-Bau Kft. (5500 

Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 8.) és a Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 

2/2.) 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő kiviteli 

terv elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 

bruttó 3.900.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő kiviteli 

terv elkészítése” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. szeptember 22.  

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten megadja a szót Dékány József részére a 

bizottsági javaslat ismertetésére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a műszaki ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és 

záró audit elkészítésére vonatkozóan a legalacsonyabb ajánlatot tevő Verker Kereskedelmi, 

Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 4.450.000,- Ft-os ajánlatát javasolja kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a műszaki ellenőri/mérnöki feladatok 

biztosítása és záró audit elkészítésére vonatkozóan a legalacsonyabb ajánlatot tevő Verker 

Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 4.450.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki 

nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

271/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa gimnázium és a 

pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. 

pályázat keretében ellátásra kerülő műszaki ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és záró 

audit 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő műszaki 

ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és záró audit elkészítése” című tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az All Investor Kft. (5700 Gyula, 

Szent István u. 39.), a Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5563 

Kondoros, Csabai út 49.) és a Kocsis József egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Alpár 

u. 16.) 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő műszaki 

ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és záró audit elkészítése” című tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb ajánlatot tevő 

Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5563 Kondoros, Csabai út 49.) 

bruttó 4.450.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő műszaki 

ellenőri/mérnöki feladatok biztosítása és záró audit elkészítése” című tárgyban 

indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. szeptember 22.  
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten megadja a szót Dékány József részére a 

bizottsági javaslat ismertetésére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok biztosítására 

vonatkozóan a legalacsonyabb ajánlatot tevő Discessio Kft. bruttó 1.200.000,- Ft-os ajánlatát 

javasolja kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 

biztosítására vonatkozóan a legalacsonyabb ajánlatot tevő Discessio Kft. bruttó 1.200.000,- 

Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

272/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó „Dévaványa gimnázium és a 

pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése megújuló energia felhasználásával c. 

pályázat keretében ellátásra kerülő tájékoztatási és nyilvánossági 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként az Optimum Formula Kft. (5700 Gyula, Lehel u. 

13.), a Discessio Kft. (5700 Gyula, Szent István u. 39.) és a ART-COPY Studio 

Kft. (1096 Budapest, Sobieski János u. 16. 5. em.5.) 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb ajánlatot tevő Discessio Kft. 

(5700 Gyula, Szent István u. 39.) bruttó 1.200.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek. 

3. 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/F kódszámú projekt felhívásra benyújtandó 

„Dévaványa gimnázium és a pedagógiai szakszolgálat épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energia felhasználásával c. pályázat keretében ellátásra kerülő 
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tájékoztatási és nyilvánossági feladatok biztosítása” című tárgyban indított helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. szeptember 22.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére, 

hogy ismertesse a következő előterjesztésben foglaltakat.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 

az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelenésre kerülő 

a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában” című projektfelhívásra. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú 

pályázatot a Közreműködő Szervezet 100 %-os támogatásban részesítette és a Támogatási 

Okirat augusztusban aláírásra került.  

A pályázat keretében a nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai 

programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős 

kulturális - és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt - tevékenységek valósulnak meg. A 

tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő 

gyermekek, tanulók.  

A foglalkozások havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, fejlesztés, versenyek, 

vetélkedők, témanap, témahét keretében valósulnak meg. A foglalkozásokhoz szükséges 

anyagokra vonatozóan helyi beszerzési eljárást indítottak.  

A felkért vállalkozásoknak 2014. szeptember 18-án 13-óráig volt lehetőségük az ajánlatok 

benyújtására.  

Az ajánlattételi felhívásra mindhárom felkért vállalkozás megküldte ajánlatát az alábbi 

tartalommal:  

1. Barát Papír Kft. (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5-7.)  

Ajánlati ár:       bruttó: 2.401.365,- Ft 

2. Ugor Emese (5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 4.) 

Ajánlati ár:       bruttó: 2.244.958,- Ft 

3. Tip-Top’92 Kft. (4031 Debrecen, Medvefű u. 9.) 

Ajánlati ár:       bruttó: 2.359.608,- Ft 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referensnek az 

elmondottakat. 

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 a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú pályázat 

megvalósításához szükséges anyagok beszerzése érdekében indított helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a legalacsonyabb ajánlatot tevő Ugor Emese bruttó 2.244.958,- Ft-os ajánlatát 

javasolja kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 

kódszámú pályázat megvalósításához szükséges anyagok beszerzése érdekében indított helyi 
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beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb ajánlatot tevő Ugor Emese bruttó 

2.244.958,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

273/2014.(IX18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP-3.2.13-12/1-

2013-0075 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges anyagok beszerzése érdekében 

indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

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

3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges anyagok 

beszerzése érdekében indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Barát Papír 

Kft. (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5-7.), az Ugor Emese (5500 Gyomaendrőd, Petőfi 

S. u. 4.) és a Tip-Top’92 Kft. (4031 Debrecen, Medvefű u. 9) ajánlatai megfelelnek a 

jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges anyagok 

beszerzése érdekében indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb 

ajánlatot tevő Ugor Emese (5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 4.) bruttó 2.244.958,- Ft-

os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

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

3.2.13-12/1-2013-0075 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges anyagok 

beszerzése érdekében indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. szeptember 19. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szól, 

amely minden évben a testület elé kerül döntéshozatal céljából.   

A polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.  

A polgármester elmondja, hogy „A” és „B” típusú ösztöndíj pályázati kiírásról van szó. 

Az „A” típusú kiírásra a már felsőoktatásban tanulók pályázhatnak a „B” típusú kiírásra, 

pedig a leendő hallgatók.  

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az előző évben nem tudták 

kihasználni a keretet a diákok. A jogosultsági értékhatár 47.250,- Ft volt, amelyet megemeltek 

57.000,- Ft-ra. 

Az „A” típusú kiírás szerint 15 tanulót, a „B” típusú kiírás szerint pedig 20 tanulót tudnak 

támogatni.  
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Az irodavezető elmondja, hogy az elmúlt évben 15 tanuló támogatásáról döntött a testület, de 

a támogatást csak 9 tanuló tudta igénybe venni az összeghatár miatt.  

Köszöni a figyelmet. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy szociális támogatásoknál az öregségi nyugdíj 250 %-át veszik 

figyelembe. Ez esetben is a 250 %-ot javasolja. Félő, hogy az értékhatár miatt még a 

tavalyitól is kevesebb lesz a kihasználtság.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – már elmondta, hogy a jogosultsági értékhatárt 

47.250,- Ft-ról 57.000,- Ft-ra emelték annak érdekében, hogy több tanuló ki tudja használni 

ezt a lehetőséget.  

A bizottság elnökének javaslata szerint ezen értékhatár 71.250,- Ft lenne.  

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság ülésén véleményezte az előterjesztést.  

Javaslatuk, hogy a testület fogadja el az „B” határozati javaslatot, jogosultsági értékhatár 

57.000,- Ft legyen.  

A bizottság a bírálati szabályzatot is elfogadásra javasolja a testület felé.  

Nyuzó Marietta képviselő – véleménye, hogy a bizottság javaslata reális.  

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 javaslata, hogy az „A” és a „B” típusú pályázati kiírást 

fogadja el a testület.  

A bizottság továbbá javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának módjára vonatkozó Bírálati 

Szabályzat elfogadását. 

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

A polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 

Aki egyetért azzal, hogy a jogosultsági értékhatárt 200 %-ról 250 %-ra emeljék meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodás nélkül nem emeli a jogosultsági értékhatárt 250 %-ra.  

 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, valamint azzal, hogy a képviselő-

testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, felsőoktatási 

intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében elkülönített alapot hozzanak létre a 

szociális keret terhére, és a 2015-ös évben 15 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 

összegben biztosítsanak támogatást kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

274/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához. 
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A képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 

hallgatók, felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében 

elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 

 

A képviselő-testület a 2015. évben 15 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 

összegben biztosít támogatást. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 

2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan az 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző 

Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltétele szerint. 

Mellékletek: 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, valamint azzal, hogy a képviselő-

testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, felsőoktatási 

intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében elkülönített alapot hozzanak létre a 

szociális keret terhére és a 2015-ös évben 20 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft összegben 

biztosítsanak támogatást kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

275/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához. 

A képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 

hallgatók, felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében 

elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 

 

A képviselő-testület a 2015. évben 20 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 

összegben biztosít támogatást. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummával 

együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző 

Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltétele szerint. 

Mellékletek: 2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás 

 

 

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

Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 

rendjének és megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot a 2015. évi 

pályázatokra vonatkozóan, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

276/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 

megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot – a 2015. évi 

pályázatokra vonatkozóan – jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza. 

Elmondja, hogy az első bejelentés a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatás Intézmény 

kérelme, amely úszásoktatással kapcsolatos.   

A polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatás Intézmény 

vezetője azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy az iskola testnevelői által 

felmért testnevelési órákon az úszáshoz uszoda használatot szíveskedjen biztosítani a 

124/2013.(III.28.) Kt. határozatban biztosított 66.000,- Ft erejéig.  

A kérelem az előterjesztéshez csatolva van. A korábbi döntés alapján a támogatás nem lett 

kiutalva azzal a megjegyzéssel, hogy az úszás megtörténte után kerüljön a támogatás az 

iskolát fenntartóhoz. Így biztosabbnak látták a pénz útját. Ahogyan az Intézményvezető 

Asszony írja részben az időjárás, részben a felújítási munkák akadályozták az uszoda 

használatát az elmúlt tanévben. 

A polgármester javaslata a Képviselő-testület felé, hogy engedélyezze a már korábban 

megítélt támogatás felhasználását, hogy a tanulók vegyék igénybe az úszómedencét a 

testnevelő tanárok kíséretében. A fürdő nyitva van, az egyetlen tényező, ami közbe szólhat az 

időjárás.  
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A benyújtott kérelem alapján a legkedvezőbb, ha havi bérlettel számolnak a tényleges 

igénybevevői létszám alapján utólag.  

A támogatás az államháztartáson belül történik, így a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló törvényi feltételek erre nem vonatkoznak.  

A támogatás forrása 2013. évről képződött pénzmaradvány része, mint feladatelmaradásként 

rendelkezésre áll. Amennyiben az időjárás közbeszól, úgy ismét görgetik maguk előtt a döntés 

végrehajtását.  

A polgármester megadja szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a mai napig 54 

középiskolás tanuló vette igénybe ezt a szolgáltatást. Meglátása, hogy a lehetőséget ki tudják 

használni szeptember hónapban.  

Az irodavezető tájékoztatja arról is a jelenlévőket, hogy 220 általános iskolai tanuló használta 

ki ezt a lehetőséget. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezető által 

elmondottakat. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási egységének tanulói számára - a testnevelés órák 

keretei terhére megtartandó úszásoktatás érdekében - a Strandfürdőbe történő belépő jegyek 

árát 66.000,- Ft összegben biztosítsa a képviselő-testület.  

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

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

Megállapítja, hogy több 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 támogatja a Békés 

Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási egységének tanulói 

számára - a testnevelés órák keretei terhére megtartandó úszásoktatás érdekében - a 

Strandfürdőbe történő belépő jegyek árát 66.000,- Ft összegben. A támogatás kifizetése utólag 

történik, amennyiben az úszás-oktatás megvalósul.  

A képviselő-testület a szükséges forrást, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

maradvány (működési) előirányzata terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Megállapodás megkötésével.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

277/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási 

egységének tanulói számára - a testnevelés órák keretei terhére megtartandó 

úszásoktatás érdekében - a Strandfürdőbe történő belépő jegyek árát 66.000,- Ft 

összegben. A támogatás kifizetése utólag történik, amennyiben az úszás-oktatás 

megvalósul.  
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A képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

maradvány (működési) előirányzata terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Megállapodás megkötésével. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

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

Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Gimnázium kérelme, amely a Kisújszállási úti hegesztő 

tanműhelyébe gázkonvektor beszerelésére vonatkozik.  

A polgármester elmondja, hogy Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója levélben kereste meg azzal, hogy a Kisújszállási 

úton található, jelenleg a hegesztő tanulók által használt (57 fő, heti 36 órában) tanműhelyben 

szükségessé vált 3 db gázkonvektor beszerzése. 

Az épülethez tartozó megrongálódott, régi gázkonvektorokat – még a bérleti időszakban – a 

bérlő saját költségén leszereltette és helyükre újat tett fel, amit - mint saját tulajdont - a bérleti 

időszak végével el is vitt. 

A tanműhely épülete városi tulajdonban áll, így annak modernizálására az intézmény részéről 

nincs lehetőség, ezért fordult az intézményvezető a képviselő-testület felé. 

A fűtésrendszer felújításához szükséges költségek beszerzésére árajánlatokat kért a műszaki 

iroda, így azok alapján megállapítható, hogy a felmerülő költségek összege - a legalacsonyabb 

ajánlattétel szerint - 179.183,- Ft + ÁFA, azaz 227.561,- Ft lenne.  

A polgármester elmondja, hogy ezen összeg csak az anyagköltségre vonatkozik, a munkadíjat 

már nem tartalmazza.  

A polgármester elmondja, hogy az iskola adta bérbe a szóban forgó ingatlanrészt.  

A polgármester elmondja, ha a testület úgy dönt, hogy a konvektorok beszerzését, és 

felszerelését támogatja, akkor ki kell kötni azt, hogy hibátlan állapotban kell visszaadniuk. 

Feke László műszaki irodavezető – közbevetőlegesen elmondja, tudott dolog, hogyan adták 

vissza az asztalos tanműhelyt.  

Megjegyzi, hogy a középiskola épületén semmilyen jellegű karbantartást nem végez a 

fenntartó. Elmondja, hogy az asztalos és a festő tanulók végezhettek volna karbantartási 

feladatokat az épületen. 

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

bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában 

álló, a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakközépiskola és Gimnázium használatára bocsátott 

Kisújszállási úti hegesztő tanműhely fűtésrendszerének felújításához a felmerülő költségeket 

finanszírozzák, tehát a legalacsonyabb ajánlattétel alapján, bruttó 227.561,- forinttal 

járuljanak hozzá a felújításhoz. 

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

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az Önkormányzat tulajdonában álló, a Békés 

Megyei Tisza Kálmán Szakközépiskola és Gimnázium használatára bocsátott Kisújszállási úti 

hegesztő tanműhely fűtésrendszerének felújításához a felmerülő költségeket finanszírozzák, 
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tehát a legalacsonyabb ajánlattétel alapján, bruttó 227.561,- forinttal járuljanak hozzá a 

felújításhoz kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

278/2014.(IX.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Gimnázium, Kisújszállási úti hegesztő 

tanműhely fűtésrendszeréhez szükséges meghívásos helyi beszerzés tárgyára 

vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 

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

Város Önkormányzat tulajdonában álló, a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Szakközépiskola és Gimnázium használatára bocsátott Kisújszállási úti hegesztő 

tanműhely fűtésrendszerének felújításához a felmerülő költségeket finanszírozza, 

tehát a legalacsonyabb ajánlattétel alapján, bruttó 227.561,- forinttal hozzájárul a 

felújításhoz. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyben a fentiek alapján 

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos  

 

 

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

kialakítását érintő változással kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatalának vezetője Andó Ágnes 

Hivatalvezető Asszony jelezte, hogy a mai ülésre nem tud eljönni, kérése, hogy a szeptember 

25-ei ülésen tárgyalják a témát.  

A polgármester röviden elmondja, arról van szó az előterjesztésben, hogy a jelenlegi 

okmányiroda épületére nem kívánnak költeni rossz műszaki állapota miatt. Ha nem 

biztosítanak megfelelő helyet, akkor Dévaványán nem kerül Kormányablak kialakításra.   

Kérésük az volt, hogy lehetőség szerint a volt rendőrség épületét adják át számukra. 

A polgármester véleménye, hogy az az épület sem jobb, mint az okmányiroda.  

Röviden ennyiben kívánt szólni az előterjesztésben foglaltakról. A döntés a 25-ei ülésen 

hozzák meg.  

 

A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentés a 2014. évi közbeszerzési terv 

módosításával kapcsolatos, amely pályázatok és az útépítések miatt szükséges.  

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy Dévaványa Város 

Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó 

szervezet 2014. március 31. napjáig eleget tett a jogszabályban előírt kötelezettségének és 

elkészítette a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, melyet a Képviselő-testület a 

71/2014.(III.27.) Kt. határozatával fogadta el. 

A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 

képest a módosított közbeszerzésekre is, de ezekben az esetekben a tervet módosítani kell a 



19 

 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát.  A két nagy volumenű pályázat 

benyújtására most van lehetőség, ezért szükséges módosítani a közbeszerzési tervet.  

Az irodavezető elmondja, hogy az útépítések közbeszerzési eljárása most van folyamatban, a 

tervezett utcákat felsorolta a várható területtel, a költségvetésben összesen 20.701.000,- Ft van 

előirányozva. Kérdés, hogy elegendő lesz-e a forrás. Erre az eljárás lefolytatása után vissza 

fognak térni. 

Elmondja, hogy az előterjesztésben javaslatot tesznek a közbeszerzési terv módosítására. A 

módosítást az alábbi célokra irányuló pályázat megvalósítását szolgáló közbeszerzési 

eljárások indokolják, továbbá önerős megvalósításként az útépítés és mezőgazdasági 

feladatokra vonatkozóan.  

I. Árubeszerzés/készletbeszerzés soron nem szerepelt a mezőgazdasági ágazathoz tartozó 

búza vetőmag beszerzés.  

II. Építési beruházási soron: 

- Az augusztus 15-ei rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület arról, 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. sz. 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.  

- Döntött a Képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F 

kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva a konvergencia régiókban” című projekt felhívásra, 

amely a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége és az Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó épületek energetikai – nyílászárócsere, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés – korszerűsítését célozza meg. 

Meghaladó értékű közbeszerzést a tervezet nem tartalmaz.  

III. Szolgáltatás soron 

Az építési beruházásokhoz tartozó mérnöki díjak, így a tervkészítés, energetikai 

tanulmánykészítés, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, műszaki ellenőrzés.   

Az irodavezető röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a közbeszerzési terv módosításával a 

határozati javaslatban foglaltak szerint. 

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

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a közbeszerzési terv módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint (a 

polgármester felolvassa a határozati javaslatot), kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

Határozat: 

279/2014.(XI.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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

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

közbeszerzési tervét egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:  
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Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat 

 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz. 

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

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

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

XIV. fejezet harmadik rész.): 

 

8 db Értéke: 252.880.000,- Ft 

 

5.  A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti 

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

 

Árubeszerzés meghatározása 

Irányadó eljárásrend, értéke (nettó e Ft)  
Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

tv. IV. fejezet 

második rész) 

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész  

Helyi beszerzés 

informatikai eszközök beszerzése 

Közös Hivatal informatikai eszközök 

beszerzése 

  1.000 

Informatikai eszközök összesen:    1.000 

 
Mezőgazdasági eszköz/áru beszerzése 

 
gépbeszerzés (bálázó, vetőgép),  12.500  

160to búza vetőmag beszerzés.   10.400  

Mezőgazdasági eszköz/áru összesen:   22.900  

 
Járműbeszerzés   

személygépjármű vásárlás    4.724 

személygépjármű vásárlás összesen   4.724 

 
egyéb gépbeszerzés   

fogászati gépvásárlás    3.150 

egyéb gépbeszerzés összesen    3.150 

 

Építési beruházás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 

(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 

Második rész  ) 

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész 

Helyi beszerzés 

Kossuth utcai járdaépítés 1215m
2
   4.724 

*Óvodai telephelyek felújítása   29.528  

Városközpont déli oldalon parkoló kiépítése  31.496  

játszótér építése  12.974  



21 

 

Ravatalozó felújítása, urnafal építés   6.943 

Startmunka plusz (melegedő, szociális hely.)   4.833 

*KEOP-2014-4.10./N kódszámú - 

„Fotovoltaikus rendszer kialakítása” című - 

pályázati felhívásra „Épületenergetikai 

fejlesztés Dévaványa Város 

Önkormányzatának épületein 

megvalósítással.  

 29.415  

* KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

„Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosítással 

kombinálva a konvergencia régiókban” 

című projekt, amely két oktatási célú 

épület energetikai – nyílászárócsere, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítését, 

világításkorszerűsítését megvalósítása  

 105.866  

Útépítések: Bajcsy Zs. E.,Hajnal u.( 

József a. Szérűskert utca közötti 

szakaszon), Gyöngy u. Radnóti zug, 

Szérűskert zug, becsült megvalósítás 

területe 2975,2 m
2
 

 20.701  

Építési beruházás összesen:  229.980 16.500 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 

értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 

(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 

Második rész   

Nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2011. évi CVIII. 

törvény XIV. 

fejezet, harmadik 

rész  

Helyi beszerzés 

Műszaki ellenőrzés  
Városközpont déli oldalon parkoló kiépítés 

műszaki ell. 
  700 

játszótér építése műszaki ell.   200 

Műszaki ellenőrzés összesen   900 

Mérnöki díjak, tervkészítés, energetikai tanulmánykészítés, 
Vízjogi, engedélyterv készítés meglevő 

csapadékvíz elvezető árkok lefedése tárgyában 

  5.000 

Fotovoltaikus rendszer kialakítása energetikai 

tanulmány díja 

  1.470 

Fotovoltaikus rendszer projektmenedzsment 

díja 

  1.470 

* KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

„Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva 

a konvergencia régiókban” című projekt, 
kiviteli tervkészítés 

  3.071 

* KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

„Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva 

a konvergencia régiókban” című projekt, 
projektmenedzsment díja  

  2.858 
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* KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

„Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva 

a konvergencia régiókban” című 

projektműszaki ellenőr, záró audit 

elkészítése 

  3.504 

Összesen:    17.373 

 
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

 
Városközpont déli oldalon parkoló kiépítés 

közbesz. eljárás lefolytatása 
  450 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

összesen:  
  450 

Megjegyzés: * Nyertes pályázat esetén 

 

6.  A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

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

 NEMLEGES 

 

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

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 

közzétételéről  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet 

képviseletében Bakó Sándorné az Igazgatóság tagja levélben megfogalmazott kéréssel fordult 

a Képviselő-testület felé munkaeszközök térítésmentes átadására. 

Kérését azzal indokolja, hogy a szövetkezet tevékenysége a startmunka mintaprogram 

elemeire épül, azonban a programelemek meghosszabbítása a szövetkezet tevékenységének 

ellehetetlenítetlenségét vonta maga után. Ahhoz, hogy értéket teremtsenek és a 

munkavállalóknak munkát biztosítsanak, elengedhetetlenül szükséges a betonelemgyártó 

gépsor használatba vétele. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet 

kérelmét támogassák és a Dévaványa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

betonelemgyártó gépsor, sablonok használati jogát a Dévaványai Szociális Szövetkezet 

kezelésébe adja térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz visszavonásig. 

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 képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet kérelmét támogassák és a 

Dévaványa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, betonelemgyártó gépsor, 

sablonok használati jogát a Dévaványai Szociális Szövetkezet kezelésébe adja 
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térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz visszavonásig, kéri az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

280/2014.(XI.18.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Szociális Szövetkezet (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz., képviseli: Bakó Sándorné 

Igazgatósági tag) által benyújtott kérelmet elfogadja és a Dévaványa Város 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, betonelemgyártó gépsor, sablonok 

használati jogát a Dévaványai Szociális Szövetkezet (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

sz.) kezelésébe adja térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz 

visszavonásig. 

 

A Szövetkezet a használati jogot tovább nem adhatja, és amennyiben a Szövetkezet a 

kezelési időszak alatt megszűnne, a használati jog az Önkormányzatra visszaszáll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási 

szerződés/megállapodás aláírására. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

             Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – az orvosi ügyelet kapcsán tájékoztatja a jelenlévőket arról, 

hogy a Sani-Med Kft. olyan mértékű tartozást halmozott fel a telefonos társaság felé - amit a 

többszöri felszólítás ellenére sem egyenlítette ki -, hogy a társaság az új szolgáltató részére 

nem írta át a telefont. Az ügyeleti telefonszám meg lett szüntetve, mivel kb. 600.000,- Ft volt 

a Kft. kintlévősége. Végül a tartozás kiegyenlítésre került, azóta az orvosi ügyelet a 66/386-

520-as telefonszámon érhető el.  

A polgármester elmondja azt is, hogy a Margaréta Idősek Otthona biztosított az ügyelet 

számára egy mobiltelefont, amelyet jó lenne, ha a továbbiakban is biztosítana.   

A polgármester röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket az orvosi ügyelet 

telefonszámával kapcsolatban.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

 

A zárt ülés anyaga az I-1/23-9/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 

oldallal bezárólag.  

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 15
45 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 


