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I-1/9-24/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

   Kiss Károly   képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Kiss Jenő az 

Atevszolg Zrt. ügyvezetője, Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere, Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK 

igazgatója, Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Baloghné 

Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatója, Tóth Erika a Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Erdős Csaba 

Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, Németi József az 

Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi bizottság tagja, Kürti Ignácné a civilszervezetek 

képviseletében, a lakosság részéről 2 fő. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

Külön köszönti Andó Ágnest a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét és Dr. Kiss Jenőt az 

Atevszolg Zrt. ügyvezető igazgatóját. 

 

A polgármester elmondja, Nyuzó Marietta képviselő jelezte, hogy az ülésre később fog 

érkezni.  

  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
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Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezető igazgatója 

  

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról.  

Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 

ügyvezetője 

    

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

6. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. 

Előadó:  Balogh Csilla jegyző  

 

7. A képviselő-testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

8. Bejelentések  

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület, egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 Határozat: 

286/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-én tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezető igazgatója 
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2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról.  

Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 

ügyvezetője 

    

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

6. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. 

Előadó:  Balogh Csilla jegyző  

 

7. A képviselő-testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

8. Bejelentések  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 

események megvitatására tér át. 

A polgármester a 186/2014.(VI.11.) Dv. Kt. határozat végrehajtásához elmondja, - amely a 

labdarúgópályáján felmerülő hibák kijavítására vonatkozik - hogy a jelentés készítése óta járt 

a helyszínen a szakértő, jelen volt a kivitelező képviselője, a Sportegyesület és a hivatal 

részéről is voltak jelen. 

 A 258/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. határozat a hivatal elektronikus rendszere biztonsági 

feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására vonatkozik. 

A jelentés készítése óta a nyertes ajánlatevővel a Blue Key Kft-vel a megbízási szerződés 

aláírásra került.  

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.   

A polgármester elmondja, hogy a 2014. június 26-ai munkaterv szerinti képviselő-testületi 

ülés óta 7 alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására 

1. 2014. június 4. 

- Mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatkozó középnehéz vontatott tárcsa 

beszerzéséről döntöttek. (HANKI-KER Kft. bruttó 2.286.000,- Ft) 

- A Dévaványai Sportegyesület kérelméről döntöttek, mely szerint 2014. július 1.- 

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

sportöltöző használatát térítésmentesen használhatják.  

2. 2014. július 24. 

- A 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő eddig elvégzett feladatokról szóló 

tájékoztatót vitatták meg. 

- Az Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú juhállomány 

egyfordulós pályázat keretében történő értékesítéséről hoztak döntést.  
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- Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmekről hoztak döntést. 

3. 2014. július 30. 

- KEOP-2014-4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott „Napelemes rendszer 

kialakítása az önkormányzat intézményeinél” című projekttel kapcsolatos 

ajánlattételi felhívást elfogadták. 

- Döntöttek arról, hogy a kivitelezésre ajánlatokat kérnek be a következő cégektől: 

- Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, 

Széchenyi utca 12.) 

- TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) 

- Körös Stúdió tervező, adótanácsadó és művészeti Kft. (5720 Sarkad, 

Kossuth utca 71.). 

- Döntést hoztak arról is, hogy a 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásra való felkészülés érdekében a Dévaványai 

Hírlap Választási Különszámában egy alkalommal ingyenesen 

bemutatkozhassanak, ismertethessék választási programjukat a 

polgármesterjelöltek, illetve képviselőjelöltek. 

4. 2014. augusztus 15. 

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

önkormányzat intézményeinél” című projekt megvalósítására vonatkozóan 

beérkezett ajánlatokat elbírálták. 

A nyertes ajánlatot a Phlegon Consult Kft. tette, ajánlati bruttó ár: 31.622.479,- Ft. 

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására és az energetikai tanulmány 

elkészítésére vonatkozóan is kiválasztották a nyertes ajánlattevőt.  

- Önkormányzat tulajdonát képező 138 db vegyes korcsoportú juhállomány 

értékesítésére beérkezett pályázatot elbírálták. 

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

lakostól, ajánlati bruttó ár: 3.943.350,- Ft. 

- A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt 

kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését fogadták el.  

- Döntöttek a Startmunka Projektelemeihez kapcsolódóan, kisértékű tárgyi- és védő 

eszközök beszerzéséről, (Csaba Jánosné vállalkozótól), valamint homokos kavics, 

cement, fenyőfűrészáru beszerzéséről (AGZO-SZITI Kft.) 

- A Képviselő-testület – mint a Gyomaközszolg Kft. tulajdonosa – egyetértett 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. 

- Módosították a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát.  

- A Képviselő-testület elviekben egyetértett azzal, hogy vásárolják meg a Szarvasi 

Vas- és Fémipari Zrt. tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 1-3. sz. alatt 

található ingatlant. 
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- Képviselő-testület felhatalmazta 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 lévő megbízási szerződést, amely egészségügyi 

szolgáltatás ellátására vonatkozik.  

5. 2014. augusztus 28. 

- A Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait megválasztották. 

- Az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásáról is döntést hoztak. 

- Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és 

a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzat rendeletet hatályon kívül 

helyezték. 

- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának azon döntését nem 

támogatták, nem járultak hozzá ahhoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást az 

Önkormányzat az Oro-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Béke u. 

33.) szolgáltatásával lássa el Dévaványa településen. Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti szolgáltatást nem társulási 

formában kívánja ellátni.  

- Döntöttek arról, hogy a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kívánják 

ellátni az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen végzett ellátással a teljes 

ügyeleti idő alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez 

csatolva 2014. szeptember 1-től kezdődően.  

-  „A hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának 

biztosítására” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokat elbírálták. (Blue Key Kft.) 

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

kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a konvergenció 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. 

6. 2014. szeptember 2. 

- Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére vonatkozó 

ajánlattételi felhívást elfogadták, és a kapcsolódó tevékenység ellátására az 

ajánlattevői kör is össze lett állítva. 

- A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. 

tulajdonában lévő Dévaványai belterületi 371 hrsz-ú, 5510 Dévaványa, Árpád utca 

1. szám alatti, 4.251 m
2 

területű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlant meg 

kívánja vásárolni kölcsönösen kialkudott vételár bruttó 15.240.000,- Ft áron.  

7. 2014. szeptember 18. 

- Önkormányzati intézmények épület energetikai korszerűsítésére vonatkozóan 

beérkezett ajánlatokról döntöttek.  

A nyertes ajánlatot a Németh Kft. tette, amely bruttó 134.449.236,- Ft. 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról is döntést hoztak. 

- Támogatták 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.  
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- A Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Gimnázium, Kisújszállási úti 

hegesztő tanműhely fűtésrendszerének felújítását támogatta a képviselő-testület. A 

felújításhoz bruttó 227.561,- forinttal járulnak hozzá.  

- Módosították a Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét. 

- A Dévaványai Szociális Szövetkezet által benyújtott kérelmet elfogadták és a 

Dévaványa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, betonelemgyártó 

gépsor, sablonok használati jogát a Dévaványai Szociális Szövetkezet kezelésébe 

adják térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz visszavonásig. 

- Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmekről döntöttek.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a 187/2014.(VI.11.) Dv. Kt. határozat arról szól, 

hogy Szőke Sándor szobrászművésszel, - aki a Ványai Ambrus szobrot készítette - 2014. 

március 13-án megkötött szerződést módosították, mely szerint második résszámla 

benyújtását engedélyezték, az összeg át is lett részére utalva.  

Kérdése, hogy a munkálatok mikorra fognak befejeződni és mikor kerül helyére a szobor? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a szobor már három 

hónapja elkészült, a száradás folyamatban van. A művész elmondása szerint e hónap végén 

kerül sor az égetésre, október hónapban a szobor a helyére fog kerülni.   

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

287/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2014.(VI.11.), 

182/2014.(VI.11.), 186/2014.(VI.11.), 187/2014.(VI.11.), 189/2014.(VI.16.), 

191/2014.(VI.16.), 194/2014.(VI.26.), 195/2014.(VI.26.), 196/2014.(VI.26.), 

199/2014.(VI.26.), 202/2014.(VI.26.), 203/2014.(VI.26.), 204/2014.(VI.26.), 

205/2014.(VI.26.), 206/2014.(VI.26.), 207/2014.(VI.26.), 208/2014.(VI.26.), 

209/2014.(VI.26.), 210/2014.(VI.26.), 211/2014.(VI.26.), 212/2014.(VI.26.), 

215/2014.(VI.26.), 216/2014.(VI.26.), 217/2014.(VI.26.), 219/2014.(VII.4.), 

220/2014.(VII.4.), 223/2014.(VII.24.), 224/2014.(VII.24.), 226/2014.(VII.24.), 

227/2014.(VII.24.), 228/2014.(VII.24.), 230/2014.(VII.30.), 231/2014.(VII.30.), 

232/2014.(VII.30.), 234/2014.(VIII.15.), 235/2014.(VIII.15.), 236/2014.(VIII.15.), 

237/2014.(VIII.15.), 238/2014.(VIII.15.), 239/2014.(VIII.15.), 240/2014.(VIII.15.), 

241/2014.(VIII.15.), 242/2014.(VIII.15.), 243/2014.(VIII.15.), 244/2014.(VIII.15.), 

246/2014.(VIII.15.), 247/2014.(VIII.15.), 248/2014.(VIII.15.), 251/2014.(VIII.15.), 

256/2014.(VIII.28.), 257/2014.(VIII.28.), 258/2014.(VIII.28.), 260/2014.(VIII.28.), 
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határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ülésen jelen van Andó Ágnes a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője, aki a Dévaványai Kormányablak kialakításával 

kapcsolatosan kíván tájékoztatást adni a jelenlévők számára. 

A polgármester javasolja, hogy a főnapirendek tárgyalásának megkezdése előtt a Dévaványai 

Kormányablak kialakításával kapcsolatos előterjesztést vitassák meg.  

A polgármester megadja a szót Andó Ágnes részére. 

Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője – köszönti a testületi ülésen 

megjelenteket.  

Mindig örömmel jön Dévaványára és látja, hogy hétről-hétre szépül a település. Gratulál a 

közös munkához, amelyet a képviselő-testület és a polgármester úr végzett.  

A Kormányablak kialakítása kapcsán kérte, hogy a mai ülésen tájékoztatást adhasson a 

képviselők és a lakosság számára. 

Elmondja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a jelenlegi okmányiroda 

helyén kerüljön kialakításra a kormányablak.  

Elmondja, hogy a Kormányzat európai uniós pénzből Kormányablakok kialakítását tervezi.  

Egy korábbi ülés elmondta, hogy központi dizájn szerint kerülnének kialakításra.   

A Kormányablak kialakítása a jelenlegi okmányiroda helyén az épület rossz műszaki állapota 

miatt nem megoldható. A 40 millió forint előirányzott összeget nem engedélyezik ezen 

épületszakaszra felhasználni. Ezen összeget csak most lehet felhasználni a Kormányablak 

kialakítására. Elmondja, ha ezen összeget nem használják fel, akkor Dévaványán csak 

okmányiroda lesz. Továbbra is el tudják intézni a lakosok azon ügyeiket, amit eddig. A 

Kormányablak lényege az integrált ügyfél kiszolgálásban, a szolgáltatás színvonalának 

magasabb fokában nyilvánul meg. Az önkormányzattól a járáshoz átkerült feladatokat a 

Kormányablakon keresztül tudják viszont szolgáltatni a lakosság felé. Elmondja, ha nem épül 

meg a Kormányablak, akkor egy alacsonyabb szintű ügyfélkiszolgálást tudnak biztosítani. 

Gyomandrődről Ecsegfalvát nehézkes lesz kiszolgálni. 

Említést tesz a dévaványai kirendeltség ügyfélforgalmáról.   

Annak érdekében, hogy a Kormányablaki funkciók Dévaványa lakosai részére is helyben 

igénybe vehetők legyenek, szükséges lenne az önkormányzat udvarában található lapostetős 

„volt rendőrségi épület” átadása. 

A hivatalvezető a képviselő-testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az önkormányzat udvarán 

található lapos tetős épület átadásra kerüljön a Békés Megyei Kormányhivatal részére, és a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal részére.  

A Kormánymegbízott Úr – a hozzájárulás megadását követően – tudná képviselni, azt, hogy a 

dévaványai kirendeltségen Kormányablak létesüljön.   

Röviden ennyiben kívánta tolmácsolni kérését. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hivatalvezető asszonynak az elmondottakat.   

A polgármester véleménye, hogy mindenképpen szükséges annak a lakossági igénynek a 

kielégítése, amely meg kívánja a Kormányablak létrejöttét a településen.   

Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője – elmondja, hogy 352 

Kormányablak létesítése volt tervezve, amelyből 100 megvalósítására nem kerül sor. A 
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megyében 2 településen nem valósulhat meg Kormányablak, Mezőberényben és 

Mezőhegyesen.  

Nem vette volna jónéven, ha az általa vezetett járási hivataltól vonják el a Kormányablak 

megvalósításának lehetőségét.  

Az elmondottakkal próbálta érzékeltetni, hogy mennyire fontos ez esetben a partnerség. 

A Kormányablak kialakítására szánt pénzt csak abban az esetben tudják felhasználni, ha az 

önkormányzat partner, tehát biztosítja az épületet.  

A Kormánymegbízott Úrnak a Miniszterelnökség felé jeleznie kell, hogy a dévaványai 

kirendeltségen tartja a Kormányablak megvalósítását.   

Elmondja, hogy az elmúlt időszakban változások történtek a Békés Megyei 

Kormányhivatalnál és a kilenc járásnál.  

A kormánymegbízott Gajda Róbert, az új főigazgató Petróczki Zoltán, az új igazgató pedig dr. 

Lukácsi Krisztina lett.  

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, ha nem tesznek eleget ennek a kérésnek, 

akkor a városi funkció egyik fontos elemét veszítenék el. 

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 hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

Egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Nagyon szeretnék, ha Dévaványán megvalósulna a Kormányablak.  

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

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a Kormányablak kialakítása 

céljából a volt rendőrség épületének használatát biztosítsák a Kormányhivatal részére.  

Kérdése, hogy a Kormányablakban munkaügyi dolgokat is lehet majd intézni? 

Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője – bizottság elnökének kérdésére 

elmondja, hogy erről még nem született döntés.  

Elmondja, hogy a dévaványaiak a gyomaendrődi kirendeltségen tudják intézni a munkaüggyel 

kapcsolatos dolgaikat.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a pályázati forrásból a gyomaendrődi munkaügyi 

kirendeltséget korszerűsítik. A munkaügyi feladatok ellátása ennek ellenére zavartalanul 

folyik.  

Úgy gondolja, hogy a választásokat követően fognak kijönni azok a jogszabályok, amelyek 

rendelkeznek arról, hogy milyen ügykörök és szakigazgatási szervek új tevékenységei jönnek 

be, amibe beletartozhat a munkaügyi központ is, vagy más egyéb pl. földhivatali ügyintézés.  

A képviselő kérdésére konkrét választ nem tud adni.  

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

képviselő – megköszöni a hivatalvezetőnek a tájékoztatást.  

Röviden szól arról, hogy a városnak nagyon jó lenne egy új városháza építése. Kéri a 

hivatalvezető asszonyt, hogy lehetőség szerint ebben is segítsen. 

Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője – látja, hogy milyen 

körülmények között dolgoznak a hivatalban, valamint milyen körülmények között folyik az 

ügyfél kiszolgálás. Természetesen lehetősége szerint segítséget nyújt ebben az ügyben is.  

Szól a járási hivatalnál és a kirendeltségeken folyó munkákról, ügyintézésről, személyi 

feltételekről.  

Nincs kompetenciájuk a szakmai feladatok irányítására, ezért Dr. Nagy Ágnest kell 

megkeresni az ügyben, hogy Dévaványán munkaügyi ügyintézés legyen.  

Valánszki Róbert polgármester – a polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
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Földi Imre képviselő – megköszöni az érdemi munkát a hivatalvezető asszonynak és 

kollegáinak. Bízik abban, hogy Dévaványán meg fog valósulni a Kormányablak. További jó 

együttműködést kíván. 

Valánszki Róbert 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 egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kormányablak kialakítása céljából 

hozzájárul a Dévaványa 2 helyrajzi szám alatti, természetben Dévaványa, Hősök tere 1. szám 

alatti 50,16 m
2
 alapterületű lapos tetős „volt rendőrségi épület” átadásához a Békés Megyei 

Kormányhivatal részére, és a Gyomaendrődi Járási Hivatal részére a használatot biztosítja a 

mellékelt helyszínrajz szerint.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az épület átalakításához, 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez Kormányablaki funkció megfelelő kialakítása érdekében.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az átadott vagyon használatára vonatkozó 

megállapodás megkötésével.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

288/2014.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kormányablak kialakítása 

céljából hozzájárul a Dévaványa 2 helyrajzi szám alatti, természetben Dévaványa, 

Hősök tere 1. szám alatti 50,16 m
2
 alapterületű lapos tetős „volt rendőrségi épület” 

átadásához a Békés Megyei Kormányhivatal részére, és a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal részére a használatot biztosítja a mellékelt helyszínrajz szerint.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az épület 

átalakításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez Kormányablaki funkció megfelelő 

kialakítása érdekében.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az átadott vagyon használatára 

vonatkozó megállapodás megkötésével.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Melléklet:  1 db helyszínrajz  

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a komposztáló telep 

vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 

megvitatása.  

A polgármester megadja a szót Dr. Kiss Jenő az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezető igazgatója 

részére. 

Dr. Kiss Jenő az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezető igazgatója – köszönti a testületi ülésen 

megjelenteket.  
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Elmondja, elérkezett az az időszak, amikor elmondhatja azt, hogy végre rendeződtek a 

dolgok.  

Szól a komposztáló-telep kapacitás kihasználásáról, a fejlesztésről. 

Elmondja, elérték azt, hogy a komposztáló-telep teljes kapacitással üzemel.  

Úgy gondolja, hogy mindig van megoldásra váró feladat, de már eredménynek mondható az, 

amit eddig elértek.  

Megköszöni a képviselő-testületnek a bizalmat kéri, hogy ezt a bizalmat tartsák meg. A 

továbbiakban is igyekszenek eredményesen dolgozni.   

Röviden ennyit kívánt elmondani. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dr. Kiss Jenő ügyvezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – a leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. 

Az Igazgató Úrnak megköszöni az eddigi korrekt együttműködést, bízik benne, hogy a 

továbbiakban is így lesz.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolat az Ügyvezető Úrral, 

a Zrt-vel.  

Említést tesz a szelektív hulladékgyűjtésről, a gyepmesteri telepről.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az Atevszolg Zrt-nek a komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2014. évi 

működéséről szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

289/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Atevszolg Zrt-nek a 

komposztáló telep vagyonkezelőjének 2014. évi működéséről szóló tájékoztatót és a 

hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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A polgármester megköszöni Dr. Kiss Jenő ügyvezetőnek, hogy az ülésre eljött, a felmerülő 

kérdésekre választ adott.  

 

(Az Atevszolg Zrt. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a lakossági 

kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztató 

megvitatása.   

A polgármester elmondja, hogy Fekete József ügyvezető jelezte, hogy az ülésen nem tud részt 

venni. A Pénzügyi Bizottság ülésén a Gyomaközszolg Kft. képviseletében voltak jelen, akik a 

szükséges tájékoztatást megadták.  

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé. 

A bizottsági ülésen szó volt a fizetési hajlandóságról, a kintlévőségek behajtásának 

nehézségéről, valamint a nyilvántartási rendszerről, amelyben segítséget ajánlott fel az 

önkormányzat a Kft. részére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi Gyuricza Máté műszaki ügyintézőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az 

elhangzottakhoz? 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – szóbeli kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – a bizottsági ülésen szó volt arról, hogy segítséget nyújtanak a Kft-nek 

egy program biztosításával, amely a csekkeket névvel, címmel, a fizetendő összeggel 

nyomtatja ki.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Gyomaközszolg Kft. által készített tájékoztatót a lakossági kommunális 

szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a hivatal által készített 

ehhez kapcsolódó jelentést kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozattal elfogadja a tájékoztatót:  
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Határozat: 

290/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. által 

készített tájékoztatót a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással 

kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a hivatal által készített ehhez kapcsolódó 

jelentést jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

(A Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalására.  

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére, ha az írásos 

tájékoztatót szóban kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Környezet Védelméről szóló 1995. 

évi LIII. tv. 12. § (3) bekezdése, 46. § (1) bekezdés e) pontja és az 51. § (3) bekezdése 

kötelező szakfeladatként írja elő az önkormányzatok részére a tájékoztatást a település 

környezeti állapotáról.  

A jogszabály alapján Dévaványa Város Önkormányzata a település környezeti állapotára 

vonatkozó 2013. évről szóló tájékoztatót elkészítette.  

A tájékoztató a környezeti elemek, rendszerek állapotának meghatározásával készült a 2013. 

évre vonatkozóan. A beszámolóban szereplő értékelések és megállapítások a szakhatóságok 

közérdekű nyilvántartásaiból származó adatok alapján készültek. 

A környezet élhetőségét, a fenntartható fejlődés folyamatosságát az egyes környezeti elemek 

alapvető (a levegő minősége, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj állapota, a hulladékok 

kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, a zöldfelületek, a természeti értékeink állapota) 

minőségi értékei határozzák meg.  

Az ügyintéző röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 

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

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

291/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(Dévaványa Város Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely az önkormányzat 

gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető állította 

össze a tájékoztatót, amely a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság 

által megtárgyalásra került. 

A polgármester megadja a szót az irodavezető számára, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

írásbeli tájékoztatót akkor, azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az írásos anyag az 

önkormányzat gazdálkodásának június 30-ai állapotát mutatja. Az eltelt időszak alatt a 

bevételi és a kiadási oldalon is történtek változások.  

A leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, úgy gondolja, hogy az anyag részletes.   

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta. Az 

irodavezető a felmerült kérdésekre részletesen választ adott.  

A bizottság az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 

beszámolót 1.118.142.000,- Ft teljesített bevétellel, 620.128.000,- Ft teljesített kiadással 

elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 

elfogadásra javasol a testület felé. 

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

A polgármester elmondja, hogy a működés területén nem volt fennakadás, a tervezett 

feladatok pedig időarányosan megvalósultak.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 

1.118.142.000,- Ft teljesített bevétellel, 620.128.000,- Ft teljesített kiadással kéri, az 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

292/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót  

 

 1.118.142.000,- Ft  teljesített bevétellel, 

 620.128.000,- Ft  teljesített kiadással elfogadja. 

 

Felelős: -  

Határidő: -  

 

(Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely az adóhatósági 

tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy a beszámolót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető készítette. Megadja a szót részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz, 

akkor azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – úgy gondolja, hogy az adóhatósági 

tevékenység munkájáról szóló beszámoló részletes. 

Adónemenként a mértékek ki vannak emelve.  

Az irodavezető elmondja, hogy a 11. oldalon található táblázat adónemenként bemutatja az 

elmúlt évek tartozásait, a befizetéseket, a hátralékosok számát.  

Adónemenként bemutatásra került a 2014. évre tervezett adóbevétel, a június 30-ai állapot 

szerinti elszámolt befizetések, a 2014. évi teljesülés %-ban.  

Megállapítható, hogy az adófizetési morál megfelelő.  

A tervezett bevételeknél az időarányos teljesítés megfelelő.  

Az irodavezető elmondja, hogy az iparűzési adónál a kivetés 191.676.000,- Ft, a befizetés 

pedig 190.0007.000,- Ft, ami nagyon jónak mondható.  

A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a befizetésekkel óvatosan kell bánni, mivel 

ezek előlegként funkcionálnak, 2015. május 30-a után válik véglegessé.  

Az irodavezető elmondja, hogy az adótartozások behajtása is megfelelő. 

A bizottsági ülésen szó volt a talajterhelési díj meg nem fizetéséről is, amelynek az okát 

ismerik.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
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A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                         

Határozat: 

293/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatósági tevékenységről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

A képviselő-testület megköszöni az adóhatósági területen dolgozók munkáját.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  
 

(Az adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely a közös 

önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámoló megtárgyalása. 

Köszönti Kovács Máriát Ecsegfalva polgármesterét.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) 

bekezdése alapján jött létre 2013. március 1-i hatállyal. 

A törvény értelmében a 2000 fő lakosságszámot meg nem haladó községi önkormányzatok 

nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. A városi, valamint a 2000 főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzat pedig nem tagadhatja meg a közös hivatal 

létrehozására vonatkozó megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település 

kezdeményezi. 

Ezen törvényi háttéren alapulva kötötte meg a két település Képviselő-testülete a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást. 

A jegyző a beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény előírásainak megfelelően készítette el. Elmondja, hogy a jegyzőnek mindkét település 

képviselő-testületének be kell mutatni a hivatal munkáját.  

A megállapodásban rendelkeztek arról is a felek, hogy a beszámoló tárgyalására szeptember 

hónapban kerüljön sor.  

A jegyző szól a beszámoló felépítéséről. 

Elmondja, hogy a terjedelmes beszámoló elolvasását követően ízelítőt kaphattak arról, hogyan 

áll össze a hivatal működése, mik azok a legfontosabb feladatkörök, tevékenységek, 

amelyeket a közös önkormányzati hivatal ellát. 

Röviden szól az elmúlt másfél év tapasztalatairól. Az együttműködésről csak pozitívan tud 

nyilatkozni.   
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Röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere részére.  

Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – köszönti a testületi ülés valamennyi résztvevőjét.  

Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámoló igen 

terjedelmes, amely részletesen bemutatja a közös munkát.  

A polgármester elmondja, hogy az ügyszámokból mutatkozik meg az, hogy a közös 

önkormányzati hivatalban milyen sok feladat van.  

Elmondja, hogy a rendelkezésre álló létszámmal kell ellátni a feladatot, amely gördülékeny 

megy. Röviden említést tesz a kezdeti nehézségekről. 

Köszöni szépen az együttműködést.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 

A bizottság nevében köszönetet mond a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak a végzett 

munkájukért.  

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

A polgármester véleménye is az, hogy a két település közötti együttműködés jó, egymás 

munkáját segítették, ami eddig is cél volt. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámolót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                         

Határozat: 

294/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  
 

(A közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere 

részére.  
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Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 

szeptember 30-án tárgyalja ugyanezen beszámolót Ecsegfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, ezt követően közmeghallgatást tartanak a művelődési házban, amelyre 

minden érdeklődőt szeretettel meghív.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek a tájékoztatást. 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amelyben a képviselő-

testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját. 

A polgármester úgy gondolja, hogy az írásos anyag kitér minden olyan fontos dologra, ami az 

elmúlt négy évet jellemezte, jellemezhette. Az anyagban olvashatnak a jogszabályi 

változásokról, az államigazgatás átszervezéséről, a hitelátvállalásról, a vagyon alakulásáról és 

az elmúlt négy év legfontosabb fejlesztéseiről.   

Az írásos anyagban olvasható – ami nagyon fontos –, hogy „Az elmúlt négy év 

eredményeként mondhatjuk, hogy évvégén jelentős pénzmaradvánnyal zártunk, ami részben 

az adósságteher megszabadításából van, továbbá a felelős gazdálkodás eredménye, amihez a 

Képviselő-testület jó döntéseivel járult hozzá.  A pénzmaradvány a jövőbeni fejlesztések 

pályázatban kimunkált önerő részt szolgál.” 

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

javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 

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

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetéről, valamint 

kötelezettségvállalásáról szóló tájékoztatót 2011-2014. évekre vonatkozóan kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                         

Határozat: 

295/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértőleg elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetéről, valamint 

kötelezettségvállalásáról szóló tájékoztatót 2011-2014. évekre vonatkozóan.   

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 
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(Dévaványa Város Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetéről, valamint 

kötelezettségvállalásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza. 

Elmondja, hogy az első bejelentés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. 

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

hogy ismertesse a módosítás okát. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület az 

önkormányzat 2014. évi költségvetését 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 

amely ez idáig egy alkalommal került módosításra.  

A módosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások tették szükségessé a költségvetési 

rendelet módosítását, amelyek a következők:  

 a képviselő-testület által hozott döntések, 

 központi támogatások, 

 Európai Parlamenti képviselői választás költségeinek támogatása, 

 közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, 

 olyan átcsoportosítások, amelyek az új számviteli törvény bevezetéséből adódó 

előirányzat rendezések. 

Ez utóbbi csak sorok közötti átvezetést jelent, a költségvetés fő összegének változatlanul 

maradása mellett.  

Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy milyen módosítások szükségesek, amit nem kíván 

megismételni.  

Az irodavezető elmondja, hogy az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással 

egyezően 1.332.618.000,- Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 

1.870.904.000,- Ft-ra módosul. A növekedés 40,4 %, amiből jelentős az előző évekről 

áthozott maradvány, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, apróbb pályázati pénzek.  

A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Képviselő-testület, arról határozataiban döntött, 

most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési rendelettervezetben 

foglaltak szerint. 

Az irodavezető elmondja, hogy a javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő 

összege 1.718.501.000,- Ft-ról, 1.870.904.000,- Ft-ra módosul.  

Röviden ennyiben kívánta ismertetni a jelenlévőkkel a módosítás okait. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

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

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

gazdálkodási irodától már megszokták egy részletes, nagyon jól kidolgozott anyagot kaptak.  

A bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával  egyhangúlag egyetért, mely szerint a rendelet fő összege 1.718.501.000,- Ft-

ról, 1.870.904.000,- Ft-ra módosul.  

A bizottság ezúton köszöni meg a gazdálkodási irodavezetőnek és a gazdálkodási iroda 

dolgozóinak a lelkiismeretes munkavégzést.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását szintén javasolja a testület 

felé.  

Szintén megköszönik az iroda munkáját.  

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

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával, mely szerint a rendelet fő összege 1.718.501.000,- Ft-ról, 1.870.904.000,- Ft-

ra módosuljon kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül megalkotja:  

                                        

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2014.(IX.26.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Balogh Csilla 

jegyző terjesztette a testület elé. 

A polgármester megadja a szót részére, hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben 

leírtakat.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai 

segítségnyújtás keretében hívta fel a figyelmet arra, hogy az ősz végén célvizsgálat keretében 

felül fogják vizsgálni a megye összes településének a települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételével kapcsolatos rendeletét. 

A jegyző ismerteti a törvényi hivatkozást, amely az előterjesztésben részletesen bemutatásra 

került.  

Elmondja, hogy a törvényi rendelkezésből egyértelműen látszik, hogy az önkormányzat 

Képviselő-testületének gondoskodnia kell a közszolgáltatást végző szervezet kiválasztásáról 

és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint a díjkalkuláció megtárgyalásáról. Ezt 

követően lehet csak a képviselő-testület elé terjeszteni, az új önkormányzati 

rendelettervezetet, hiszen az a megkötött közszolgáltatási szerződésre épül. Dévaványa 

településen kb. 45 ingatlan esetében nem megoldott a közszolgáltatás biztosítása, ennyi 

ingatlan nincs rákötve a szennyvízhálózatra. 

A felhívás és a dokumentáció tartalmára, az ajánlattevőre és az ajánlat tartalmára, valamint a 

közszolgáltatási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 

szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Kormányrendelet tartalmazza. Ugyancsak a jogszabály 

tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén végezhet csak gazdasági társaság 

vagy egyéni vállalkozó ilyen közszolgáltatást, illetve ezen jogszabály tartalmazza a 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályait. 
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A képviselő-testületnek meg kell bízni a közös önkormányzati hivatal műszaki irodáját, hogy 

a beszerzési eljárást megindító felhívás és a hozzátartozó dokumentáció összeállításáról 

gondoskodjon és ezt jóváhagyás céljára terjessze a testület elé. Ezen események megtörténte 

után kerülhet sor az önkormányzati rendelet részletes kidolgozására.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

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

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

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

határozati javaslatban foglaltakat szintén elfogadásra javasolják a testület felé. 

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

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatot, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként köteles gondoskodni a közüzemi csatornahálózatba nem 

vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás fenntartásáról.  

A Képviselő-testület megbízza a közös önkormányzati hivatal műszaki irodáját, hogy a 

beszerzési eljárást megindító felhívás és a hozzátartozó dokumentáció összeállításáról – a 

455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet alkalmazásával – gondoskodjon és ezt jóváhagyás céljára 

terjessze a Képviselő-testület elé.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                         

Határozat: 

296/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

kötelezően ellátandó közszolgáltatásként köteles gondoskodni a közüzemi 

csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás 

fenntartásáról.  

 

A Képviselő-testület megbízza a közös önkormányzati hivatal műszaki irodáját, hogy 

a beszerzési eljárást megindító felhívás és a hozzátartozó dokumentáció 

összeállításáról – a 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet alkalmazásával – 

gondoskodjon és ezt jóváhagyás céljára terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Határidő: folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az önkormányzat 

tulajdonában lévő szántó és gyep művelési ágú mezőgazdasági területek  bérbeadás útján 

történő hasznosításával kapcsolatos.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 01277/3 hrsz-ú szántó művelési ágú, 

1.6328 ha területű, 62,33 Ak értékű, 01631/15 hrsz-ú gyep művelési ágú 1.9775 ha területű, 

5.54 Ak értékű és a 01634/12-b hrsz-ú gyep művelési ágú 0.6699 ha területű 4.22 Ak értékű 

külterületi ingatlanok bérleti ideje 2014.08.31. napján lejárt.  

Javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

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

értelmében a területek haszonbérletre licitálás útján történő meghirdetését 2019. augusztus 31. 

napjáig szólóan. 

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

elhangzott javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a felsorolt területeket bérbeadás 

útján hasznosítsák. Tehát a határozati javaslat elfogadását javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

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

határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolják a testület felé. 

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

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatot, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját 

tulajdonát képező, Dévaványa, külterület 01277/3 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 1.6328 ha 

területű, 62,33 Ak értékű, 01631/15 hrsz-ú gyep művelési ágú 1.9775 ha területű, 5.54 Ak 

értékű és a 01634/12-b hrsz-ú gyep művelési ágú 0.6699 ha területű 4.22 Ak mezőgazdasági 

területeket az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében haszonbérletre 

licitálás útján meghirdeti, 2019. augusztus 31. napjáig szólóan. 

A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 

szerződést figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 46. §-ának 

rendelkezéseire. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján az árverés meghirdetéséről gondoskodjon a Város 

honlapján, illetve a Dévaványai Hírlapban. 

A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak 

alapján az árverést folytassa le.” kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

297/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat saját tulajdonát képező, Dévaványa, külterület 01277/3 hrsz.-ú szántó 

művelési ágú, 1.6328 ha területű, 62,33 Ak értékű, 01631/15 hrsz-ú gyep művelési 

ágú 1.9775 ha területű, 5.54 Ak értékű és a 01634/12-b hrsz-ú gyep művelési ágú 

0.6699 ha területű 4.22 Ak mezőgazdasági területeket az önkormányzati vagyonról 

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében haszonbérletre licitálás útján 

meghirdeti, 2019. augusztus 31. napjáig szólóan. 

A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt 

haszonbérleti szerződést  figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 

46. §-ának rendelkezéseire. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján az árverés meghirdetéséről 

gondoskodjon a Város honlapján, illetve a Dévaványai Hírlapban. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati 

Vagyonkezelő Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

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

rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján az árverést folytassa le. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző 

Határidő:     értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Strandfürdő és 

Gyógyászat kérelme. 

Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora kéri a Képviselő-

testületet, hogy a téli időszakban a kiúszós medence üzemeltetéséhez 2014.11.01.-

2015.02.28., valamint a szauna, és a szolárium üzemeltetéséhez 2014.10.01.-2015.04.30. 

közötti időszakra vonatkozóan járuljanak hozzá.  

Az előző évben a téli szezonban (2013.01.05.-04.31-ig) 829.120,- Ft volt a bevétel. 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a szauna használatból 27.470,- Ft, a szolárium 

igénybevételéből 674.030,- Ft, a kiúszós medence használatából pedig 127.620,- Ft volt a 

bevétel.  

A kiadási költség kb. 350.000,- Ft volt (fertőtlenítő szerek vásárlása, villamos energia, 

regionális víz használata). Az elmondottakból látható, hogy pozitív érdeklődés a 

szolgáltatások iránt.  

A kérelemben le van írva, hogy szükségessé válik a szolárium felújítása, amelynek költsége 

kb. 330.000,- Ft lesz.  

Kérik még a testület hozzájárulását a téli nyitva tartási rendhez, amely a következő lenne: 

A Strandfürdő nyitva tartása téli időszakban (október 1. – február 28.) 

Heti nyitva tartás:  Hétfőtől – Péntekig  07.30-20.00 óráig 

    Szombat – Vasárnap  14.00-18.00 óráig 
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Arról is szót ejtettek a beadványban, hogy az úszóvendégek visszajelzései alapján az 

úszómedencék vízhőmérséklete nagyon alacsony volt a nyári időszakban, ezért ajánlatot 

kértek egy cégtől, akiktől hőcserélőt tudnának beszerezni. Ezzel megoldható lesz a víz 

hőmérsékletének szabályozása. Ezt a költséget a jövő évi költségvetésükbe kívánják 

betervezni. 

A polgármester megkérdezi Czeglédi Tündét, hogy a leírtakat szóban kívánja-e kiegészíteni? 

Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – a leírtakhoz nincs hozzáfűznivalója.  

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 hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  

A bizottság javasolja, hogy a testület járuljon hozzá téli időszakban a kiúszós medence 

üzemeltetéséhez 2014.11.01.-2015.02.28., valamint a szauna, és a szolárium üzemeltetéséhez 

2014.10.01.-2015.04.30. közötti időszakra vonatkozóan. A szolárium felújítását is támogatja a 

bizottság, amelyhez a szükséges 330.820,- Ft-ot javasolják biztosítani az önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében.  

A kérelemben leírt a téli nyitva tartási renddel is egyetértenek, amely a következő: 

A Strandfürdő nyitva tartása téli időszakban (október 1. – február 28.) 

Heti nyitva tartás:  Hétfőtől – Péntekig  07.30-20.00 óráig 

    Szombat – Vasárnap  14.00-18.00 óráig 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

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

Egyetértenek a téli kiúszós medence és a szolárium üzemeltetésével, az előterjesztésben 

leírtak szerint, valamint a szolárium felújításával. A bizottság a téli nyitva tartási renddel is 

egyetért.  

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

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

Megadja szót Kiss Károly részére.  

 

Időközben Nyuzó Marietta képviselő megérkezett, így a testület létszáma 9 fő.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – több alkalommal volt 

már arról szó, hogy a gyógyászati részlegnél megoldást kellene arra találni, hogy a 

mozgáskorlátozottak is könnyen bejuthassanak az épületbe. Gondol itt egy mozgáskorlátozott 

liftre, amit pályázati úton is be lehetne szerezni.  

Az elmondottakat a jövő évi fejlesztéseknél figyelembe kellene venni.  

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő felvetését meg fogják vizsgálni és a jövő évi 

költségvetés készítésekor figyelemmel lesznek rá.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki hozzájárul téli időszakban a kiúszós medence üzemeltetéséhez 2014.11.01.-2015.02.28., 

valamint a szauna, és a szolárium üzemeltetéséhez 2014.10.01.-2015.04.30. közötti időszakra 

vonatkozóan, és a szolárium felújításához, amelyhez a szükséges 330.820,- Ft-ot biztosítják az 

önkormányzat költségvetésében, valamint egyetért a téli nyitva tartási renddel az elhangzottak 

szerint, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:                      
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Határozat: 

298/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Strandfürdő és 

Gyógyászatnál téli időszakban a kiúszós medence üzemeltetéséhez 2014.11.01.-

2015.02.28., valamint a szauna, és a szolárium üzemeltetéséhez 2014.10.01.-

2015.04.30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület egyetért a szolárium felújításával, amelyhez a szükséges forrást, 

azaz 330.820,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási 

tartalék előirányzat terhére biztosít.  

 

A képviselő-testület egyetért a Strandfürdő téli nyitva tartási rendjével - október 1.– 

február 28. vonatkozó időszakra -, amely a következő: 

Heti nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig  07
30

 - 20
00

 óráig 

    Szombat – Vasárnap  14
00  

- 18
00

 óráig. 

 

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

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai 

koordinátora 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Salánki Ádám Dévaványa, Gyomai u. 9. 

szám alatti lakos vételi szándékkal fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát 

képező, Dévaványa Konrád utcai 726 és 725 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában. 

Az ingatlanok adatai az előterjesztésben bemutatásra kerültek, amelyet nem kíván 

megismételni.  

 A polgármester elmondja, hogy az ingatlanok a Konrád utcai lakótelkek északi vége és a 

vasút által határolt beépítetlen területen helyezkednek el, beépítésük, lakóingatlanként történő 

hasznosításuk a közeljövőben nem várható, hasznosítva vagy bérbe adva nincsenek. 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 

alapján 

 „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon 

tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.”  

A Rendelet 14. § (4) bekezdése alapján:  

„ingatlan és ingó vagyon értékesítése esetében a Képviselő-testület döntése alapján mellőzni 

lehet a versenyeztetést, ha annak forgalmi értéke nem haladja meg az 500.000 Ft-ot.” 

Mivel a műszaki iroda előzetes értékbecslése alapján az ingatlanok forgalmi értéke 

ingatlanonként kevesebb, mint 500.000,- Ft, (legutolsó értékbecslés a szemközti, hasonló 

jellegű ingatlan esetében, 2013. november 26-án, 120,- Ft/m
2 

+Áfa), ezért a Képviselő-testület 

dönthet a versenyeztetés mellőzéséről is.  

A Rendelet 16. § (3) bekezdés szerint „ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi 

- ingatlanforgalmi szakértő, vagy értékbecslő által készített - forgalmi értékbecslés alapján 

kell meghatározni.”  
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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 javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben 

szereplő „C” határozati javaslatot fogadja el, mely szerint Dévaványa, Konrád u. 1. sz. és 

Konrád u. 3. sz. alatt található beépítetlen ingatlanokat pályázati úton történő eladásra 

hirdessék meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az előterjesztésben szereplő „C” határozati javaslattal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező Dévaványa 726 és 725 hrsz. alatt lévő, belterületi, természetben 

Dévaványa, Konrád u. 1. sz. és Konrád u. 3. sz. alatt található beépítetlen ingatlanának 1/1 

tulajdonát pályázati úton történő eladásra meghirdeti.  

A Képviselő-testület megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáját, hogy a 

soron következő Képviselő-testületi ülésre - 2014. október 30. - készítse el jóváhagyásra a 

tárgyi ingatlanok értékesítésére vonatkozó részletes pályázati kiírást.” kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                         

Határozat: 

299/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa 726 és 725 hrsz. alatt lévő, belterületi, 

természetben Dévaványa, Konrád u. 1. sz. és Konrád u. 3. sz. alatt található 

beépítetlen ingatlanának 1/1 tulajdonát pályázati úton történő eladásra meghirdeti.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáját, 

hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre - 2014. október 30. - készítse el 

jóváhagyásra a tárgyi ingatlanok értékesítésére vonatkozó részletes pályázati kiírást. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:    2014. október 30. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés könyvvizsgálói 

feladatok további igénybevételével kapcsolatos.  

Elmondja, hogy megkeresés érkezett a Képviselő-testület felé, hogy ez ügyben még a 

jelenlegi testület hozzon döntést.    

A megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

beadványában leírta, hogy a könyvvizsgálat már nem kötelező az önkormányzatok számára, 

valamint a szerződés alapján évi 533.400,- Ft-ot fizetnek ki a könyvvizsgáló számára. Az 

elmondottak miatt javasolja, hogy a megbízási szerződést a könyvvizsgálóval mondják fel.  
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A megbízási szerződésben foglaltak szerint adott költségvetési év október 31-éig kell dönteni 

a testületnek. 

Elmondja, hogy a jelenleg hatályban lévő megbízási szerződést 2015. április 30. nappal a 

Képviselő-testület felmondhatja úgy, hogy a 2014. költségvetési évre vonatkozóan a 

könyvvizsgálati feladatot még el kell látnia a hatályos szerződés alapján.  

Ez az ügy már másfél éve húzódik. Véleménye, hogy az évi 533.400,- Ft-ot nem kellene erre 

a célra kifizetni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, négy bizottsági 

tag a „B” határozati javaslat elfogadását támogatta. Tehát ne hozzanak most döntést e 

témában.  

Elmondja, hogy a könyvvizsgálat nagy biztonságot jelent a gazdálkodási iroda részére, ezáltal 

van egy kontroll, ami segíti a munkájukat. Megjegyzi, hogy a hosszú évek során a 

könyvvizsgálattal nem volt gond. 

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

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

elhangzott javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testület felé, hogy az 

előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatot fogadják el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A módosító indítványt teszi fel szavazásra.  

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat és Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló 

között 2006. május 3-án létrejött megbízási szerződését 2015. április 30. hatállyal mondják fel 

úgy, hogy a 2014. költségvetési évről a könyvvizsgálati feladatot még el kell látnia, kéri az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 8 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül nem fogadja el a javaslatot.   

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy nem kívánnak döntést hozni a szeptemberi ülésen az Önkormányzat 

és Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló között létrejött megbízási szerződés tárgyában, 

kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                  

                        

Határozat: 

300/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván döntést hozni a 

szeptemberi ülésen az Önkormányzat és Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló  

- 5700 Gyula, Körösi Csoma Sándor u. 1. sz. - között létrejött megbízási szerződés 

tárgyában.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok 

ellátására vonatkozó anyagot - a megbízási szerződésben foglalt határidőben az adott 

költségvetési év október 31-éig - terjessze a testület elé döntéshozatal céljából.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. október 31. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés villamos energia 

beszerzéssel kapcsolatos a 2015. évre vonatkozóan.  

Elmondja, hogy a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. által megkötött csoportos villamos 

energia beszerzési szerződés 2014. december 31-én lejár. A 2014-es évben megkötött 

szerződés alapján az önkormányzat a csoportos energia beszerzésnek köszönhetően éves 

szinten 1.065.381,- Ft–os (18 %) megtakarítást érhetett el. 

Ahogyan a 2014-es évre, úgy a következőre is garantálja a cég, hogy a mindenkori 

devizaárfolyam nem befolyásolja a beszerzési árat, így ennek megfelelően a 2014-es évben 

fixen 17,40 HUF/KWh-os áron tudták beszerezni a villamos energiát. 

A 2015-ös évre is lehetőségük van a Sourching Hungary Kft.-vel együtt működni, a piacon 

fellelhető legjobb ajánlatot elfogadni, és további megtakarításra szert tenni. Szándékukat 

2014. szeptember 30-ig jelezniük kell a cég felé.  

A polgármester kéri a jelenlévők véleményét e témában.  

Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 

Novák Imre alpolgármester – kérdése, hogy az együttműködés egy évre szól? 

Valánszki Róbert polgármester – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy az 

együttműködés egy évre vonatkozik. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a ,,2015. évi Villamos energia beszerzése” tárgyában működjenek  

együtt a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel, valamint bízzák meg a polgármestert a 

szerződések aláírásával  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

301/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt a ,,2015. évi Villamos 

energia beszerzése” tárgyában, hogy 2015. évben is együtt kíván működni a Sourcing 

Hungary Szolgáltató Kft-vel (1138 Budapest, Meder utca 8.), ezáltal igénybe kívánja 

venni a legjobb piaci ajánlatot, a további megtakarítás érdekében. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés, az elfogadó nyilatkozat és a 

megbízási szerződés aláírásával.   

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2013. szeptember 30.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés útépítéssel 

kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug 

útépítése mellett döntöttek.  

A munka becsült értéke meghaladja a nettó 15 millió forintot, de nem éri el a 150 millió 

forintot így a helyi közbeszerzési szabályzat és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 122. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, mivel az építési beruházás becsült értéke 

nem éri el a 150 millió forintot.  

A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra a műszaki iroda ajánlatokat kért, azonban 

a beérkezett ajánlatok egyike sem érte el a közbeszerzési szabályzat - VI. A közbeszerzési 

értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírások pontja - szerint az 1 millió 

forintot, ezért az ajánlatok értékelését a polgármester végezte, aki megállapította, hogy a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a közbeszerzési eljárás lebonyolítására  dr. 

Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) adta.  

Dr. Szathmáry Péter a közbeszerzési eljárást lebonyolító, a kivitelezésre vonatkozóan 

elkészítette az ajánlattételi felhívást, melyet az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 

értelmében annak megjelentetése előtt az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia.  

A Képviselő-testület a 190/2014.(VI.16.) Dv. Kt. határozatával döntött arról, hogy az említett 

utcákban az utak építésére vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki határozati javaslatban szereplő ajánlattételi felhívást jóváhagyja, kéri az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

302/2014.(IX.25.) Dv.Kt.hat. 

 

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

(Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 2014” tárgyú 

beruházás kivitelezésére vonatkozóan az alábbi Ajánlattételi felhívást hagyja jóvá:  

 

Ajánlattételi felhívás 
 

1. Ajánlatkérő: 

 
 Dévaványa Város Önkormányzata 
 székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. szám 

 adószáma: 15725321-2-04 

 számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

 bankszámlaszám: 10402142-49564855-56551002 
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 képviseli: Valánszki Róbert polgármester 

 Telefon/fax: +36 66 483 100 / +36 66 484 100 

 e-mail: polgarmester@devavanya.hu 

   
1.1. Ajánlatkérő nevében eljár: 
 Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.  
 Telefon/fax: 66/444-568  
 e-mail: drszathmary@t-online.hu  
   
   
2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
 A Kbt. Harmadik rész 122/A §.(1) bekezdése alapján, hirdetmény közzététele nélküli 

eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült érték nem éri el a nettó 150 

millió forintot. 

Az ajánlattételi kötöttség az ajánlatok felbontását követően áll be. 
 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei  
 Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt készített, amelyet a gazdasági szereplő kérésére 

térítésmentesen és elektronikus úton megküld a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján az erre 

irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül. 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  
 A közbeszerzés rövid elnevezése: Dévaványa útépítés 2014. 

A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  

1. rész: Új 3 m széles lakossági út építése a Radnóti utcában 62 m hosszúságban 

2. rész: Új 4 m széles lakossági út építése a Gyöngy utcában 69 m hosszúságban 

3. rész: Új 4 m széles lakossági út építése a Hajnal utcában 274,4 m hosszúságban 

4. rész: Új 3 m széles lakossági út építése a Szérűskert utcában 70 m hosszúságban 

5. rész: Új 4 m széles lakossági út építése a Bajcsy-Zsilinszky utcában 259,4 m 

hosszúságban. 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják:  
  Építés beruházás kivitelezésére irányuló kivitelezési szerződés. 
6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:   
 A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 30 nap 
7. A teljesítés helye:   
 Dévaványa belterülete   
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás:  

Ajánlatkérő előleg igénylését nem teszi lehetővé. 

A kivitelezés során rész-számla benyújtására nincs lehetőség. 

A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, 100 %-os készültségnél nyújtható be a 

végszámla (műszaki ellenőri teljesítésigazolása alapján). 

A számlák kifizetése a Kbt. 130. §-a, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. §-a 

szerint történik meg. 

A beruházás minden rész esetében engedélyköteles, ezért az ellenérték kifizetése a 

fordított ÁFA fizetés szabályai alá esik. 
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9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a rész ajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:  
 Több változatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő a rész ajánlattétel lehetőségét biztosítja. 

Ajánlat benyújtható egy vagy több részre. 
10. Az ajánlatok értékelési szempontja  
 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (HUF).  
   
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:   
 Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód:  

K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  

K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 

meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  

Igazolási mód:  

A Kbt. 122. § (1) bekezdésében előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a 

szerint.  

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10. §-a szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és 

adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 

csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. vevő más szervezet vonatkozásában csak a 

Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és 

a megkövetelt igazolási módot:  
 12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények:  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

P.1. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves 

beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt 

üzleti évre vonatkozóan.  

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az 

ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 14. § (3) 

bekezdésében foglaltakra.  

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) 

kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági 

követelmény (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (minden rész vonatkozásában), ha az utolsó három 

lezárt üzleti évében mérleg szerinti üzleti eredménye egynél több évben negatív. 
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A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági 

szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (építési vagy felújítási munkák) 

származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mértékét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

1. rész: 2.000.000,- Ft 

2. rész: 2.500.000,- Ft 

3. rész: 8.000.000,- Ft 

4. rész: 1.000.000,- Ft 

5. rész: 7.000.000,- Ft 

Több részre történő ajánlattétel esetén a fenti értékek összeadódnak. 

 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági 

feltételnek elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel.  

 

12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények:  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

 

M.1. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt 

évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé öt év/hó/napjáig terjedő időszakot 

vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése és igazolása a Korm. r. 16. § (3) és 

(5) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

M.1. Nem rendelkezik a vizsgált időszakban legalább egy befejezett (sikeres műszaki 

átadás-átvétellel lezárt) útépítési munkáról szóló referenciával, amelynek értéke eléri az 

alábbi összeget: 

1. rész: 2.000.000,- Ft 

2. rész: 2.500.000,- Ft 

3. rész: 8.000.000,- Ft 

4. rész: 1.000.000,- Ft 

5. rész: 7.000.000,- Ft 

Több részre történő ajánlattétel esetén a fenti értékek összeadódnak. 

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) 

kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  
13. Ajánlattételi határidő:   
 2014. október 15. 12:00 óra  
14. Ajánlatok benyújtásának címe:  

Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210. 
15. Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  
Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  
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 az ajánlat(ok) felbontásának helye: 

Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210. 

az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 

2014. október 15. 12:00 óra 

az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. 
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van 

kötve. Az ajánlati kötöttség 60 nap. 
 

18. 
Európai Uniós Alapokra vonatkozó információk: 

A szerződés Európai Uniós Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

nem kapcsolatos  
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamit a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információt:  
 Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték 

adásához.  

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelem esetére a nyertes ajánlattevő minden késedelmes nap után a szerződésben 

foglalt nettó vállalkozói díj 2 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles 

megfizetni az ajánlatkérő részére. A fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja 

meg a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 20 %-át. A kötbér összege a 

végszámlából kerül levonásra. 

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárásáig a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot 

köteles nyújtani a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján. 

Nyertes ajánlattevő nem teljesítése esetén a teljesítési biztosíték összegét teljes 

egészében elveszti. A teljesítési biztosíték mellett Ajánlatkérő a kötbér igényét és a 

biztosíték összegét meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Nyertes 

ajánlattevővel szemben.  

Nyertes ajánlattevő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági 

igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélküli számított ellenszolgáltatás 5%-

nak megfelelő biztosítékot köteles teljesíteni a Kbt. 126. §. (3) bekezdésében foglaltak 

szerint a szerződés teljesítésének időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvételkor). A 

teljesítési biztosíték a jótállás időtartamára meghosszabbítható jótállási biztosítékként. 

A biztosítékok teljesítése a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt valamely 

módon történhet, a nyertes ajánlattevő választása szerint, a (8) bekezdésben biztosított 

lehetőség mellett.  

Nyertes ajánlattevőt az építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti 

szavatossági kötelezettség terheli. Nyertes ajánlattevő a hibátlan teljesítésre a 

teljesítéstől számított 5 év (60 hónap) jótállást köteles vállalni. Ajánlatkérő köteles a 

szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Nyertes 

ajánlattevővel haladéktalanul, írásban közölni.  

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról 

és intézkedéseiről Ajánlatkérőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a 

jótállási biztosíték terhére a szükséges munkákat elvégeztetni. 
20. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben) 

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése 
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során közös gazdasági társaság létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén 

a Kbt. 25. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek 

egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell 

kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.  
21. Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:  
 Összegezés megküldésének tervezett időpontja: az ajánlati kötöttség lejártát megelőző 

időpontban 

Szerződéskötés tervezett időpontja: az összegzés megküldése napját követő 10 napos 

időtartam lejárta utáni első munkanap. 
22. Egyéb információk:  
 1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint biztosítja. A hiánypótlás 

teljes körű.  

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésekben 

foglaltakról, a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 126. § (5) bekezdésében 

foglaltakról, és adott esetben az 58. § (3) bekezdésében foglaltakról.  

3. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles a munkavállalók védelmére és 

a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről tájékozódni, amelyeknek a 

teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  

4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében 

szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg.  

5. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a kötelezettségvállaló 

(ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot 

meghatalmazással kell igazolni.  

6. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, az 

alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek adatait a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, az 

alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az adatai nem találhatóak meg, 

akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t 

eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.  

7. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján előírja, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kéri 

kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az előírt felelősségbiztosítási mértékére 

tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: 

kártérítési limit káreseményenként  

az 1. rész esetében 1,5 millió forint/kár. 

a 2. rész esetében 1,5 millió forint/kár. 

a 3. rész esetében 6 millió forint/kár. 

a 4. rész esetében 1 millió forint/kár. 

az 5. rész esetében 5 millió forint/kár. 

Több részre történő szerződéskötés esetén a fenti értékek összeadódnak. 

8. Az ajánlattevő ajánlatához köteles nyilatkozatot csatolni, hogy a papír alapon 

benyújtott ajánlat és az elektronikus úton (pdf formátumban) benyújtott ajánlat 

egymással mindenben megegyezik. 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, 

a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. 

10. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
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nyilatkozatát az előírt biztosítékok határidőre történő nyújtásáról. 

11. Az ajánlatban az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásoknak minősül-e. 

12. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással, kell ellátni. Az 

ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.  

Az ajánlat első lapja a felolvasólap, amely tartalmazza: 

 az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét) 

 az ajánlati árat (részenként) 

Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia részenként külön nettó 

értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 

meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően 

semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés 

igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult. 

13. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és 

elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja.  

14. Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott összeállított 

formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani) 1 példányban, valamint 1 

példányban CD adathordozón (kompletten 1 db fájlban PDF formátumban, mely a 

teljes nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza, továbbá az árazott költségvetést .xls 

fájlformátumban) kérjük benyújtani. A 1 példány ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 

1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi 

szövegeket: „Dévaványa útépítés 2014”, továbbá az ajánlattal érintett rész számát 

valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a 

benyújtott példányok (a papíralapon benyújtott és elektronikusan, adathordozón 

benyújtott ajánlat) között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában 

benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak. 

15. Ajánlattevő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy november 30. és március 

15. között útépítési munkák nem végezhetőek még abban az esetben sem, ha a 

szerződéskötés előre nem látható okból elhúzódna. Ha a felhívás 6. pontja szerinti 

teljesítési határidő a november 30. és március 15. közötti időszakra esik, akkor a 

teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik 106 nappal (a november 30. és 

március 15. közötti időszak hosszával). 

16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.  
  

 
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 2014. szeptember 29.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014.szeptember 29. – az ajánlattételi felhívás megküldésére – 
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

művelődési házba délutáni (rajz) foglalkozásra jár egy mozgáskorlátozott kislány. Annak 

érdekében, hogy az épületbe könnyebben be tudjon menni, szükséges lenne a lépcsőhöz 

korlátot felszerelni. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a korlát felszerelése megoldható.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy megnyugtató tájékoztatást kaptak a sportpálya ügyével 

kapcsolatban az ülés elején.  

Nem volt szó arról, hogy a Gold Partner Kft-vel milyen stádiumban van az ügy.  

A Kft. nem megfelelő minőségben készített aszfalt utat a településen.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi Dr. Kulcsár László ügyvédet, hogy a Gold 

Partner Kft. részére elküldte-e a felszólítást a júniusi testületi döntés értelmében?  

A műszaki iroda az iratanyagot az ügyvéd részére átadta.  

Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy e témában nem készült fel. Nagyon sok üggyel 

foglalkozik, így erre nem emlékszik vissza. A következő ülésen tájékoztatást fog adni e 

témában a képviselők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha a Kft. a felszólításra nem reagál, nem tesz 

lépéseket, az ügyet kénytelenek lesznek peres útra vinni.  

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

képviselő – elmondja, hogy ezt a választ nem tudja elfogadni, ez az ügy nagy fajsúlyú, nem 

lehet csak úgy elmenni mellette.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a 2 % teljesítési biztosíték az 

önkormányzatnál van. Megjegyzi, hogy nem nagy összegről van szó. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy e témában nem készült, de meg van az 

írásbeli válaszadásnak a lehetősége, a képviselőt és a lakosságot is tájékoztatni fogják.  

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosságot arról, hogy 

Dévaványa Város honlapja megújult. Érdemes felkeresni az oldalt. A lap frissítése 

folyamatos, minden közérdekű adat megtalálható, valamint a rendezvényekről is 

tájékozódhatnak.    

Valánszki Róbert polgármester – erről az ülés végén kívánt tájékoztatást adni, de megtette 

helyette a képviselő.  

A polgármester elmondja, hogy a megújult honlapnak folyamatosan megy a feltöltése.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – köszönetet mond azért, hogy a járdaépítés az Eötvös utcában folyik, ami nagyon 

szükséges volt. Megjegyzi, hogy a munka jó minőségű. Bízik benne, hogy folytatása is lesz a 

munkának.  

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, valamint a lakosságot arról, 

hogy szombaton kerül megrendezésre a „Betakarítási ünnep”, amelyre minden érdeklődőt 

szeretettel várnak. A szervezők ez alkalommal is színvonalas műsort hoztak össze. 
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

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

 

A polgármester megköszöni a képviselőknek az elmúlt évben végzett munkájukat. Sok sikert 

kíván a választási eredményekhez.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, megköszöni a tévé képernyője lévő lakosok 

figyelmét, az ülést 16
00 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 

 


