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I-1/9-29/2015. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 23-án 

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő  

Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 

Távolmaradt:  Németi József   képviselő  

Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

       

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Feke László műszaki irodavezető. 

  

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van.   

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át: 

 

1. Kistérségi Közfoglalkoztatási programban beszerzendő eszközökre érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. Bejelentések 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

356/2015.(XI.23.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 23-án 

tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Kistérségi Közfoglalkoztatási programban beszerzendő eszközökre érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

2. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Kistérségi Közfoglalkoztatási programban beszerzendő eszközökre érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a hosszabb időtartamú (36 fős program 

2015. november 01. – 2015. december 31. 10 és 17 fős 2015. november 01. – 2016. február 

29.) közfoglalkoztatási programjának megvalósítására támogatásban részesült.  

A program megvalósításának keretében a foglakoztatáson túl lehetőség van a programba 

betervezett kisértékű tárgyi eszközök, munka- és védőruházat beszerzésére. Ennek érdekében 

az önkormányzat 2015. november 10-én helyi beszerzési eljárást indított.  

Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2015. november 13-án 10 óráig volt lehetőségük 

ajánlataik leadására.  

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Vésztő Kert Kft. – 5530 Vésztő, Kossuth u. 150.  

 Ajánlati ár:  nettó ár: 2.234.420,- Ft bruttó ár: 2.837.714,- Ft 

2. Kábel Elektro Kft. – 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.  

Ajánlati ár:  nettó ár: 1.927.043,- Ft bruttó ár: 2.447.344,- Ft 

3. Túriné Szőke Katalin ev. – 5525 Füzesgyarmat, Petőfi u. 1.  

 Ajánlati ár:  nettó ár: 2.177.700,- Ft bruttó ár: 2.765.679,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

javaslatukat.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az eljárást javasolja érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítani, valamint a Kábel 

Elektro Kft. bruttó 2.447.344,- Ft-os ajánlatát kihirdeti nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

357/2015.(XI.23.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő eszközök” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő eszközök” tárgyban indított beszerzési 

eljárásra a Vésztő Kert Kft. (5530 Vésztő, Kossuth u. 150.), a Kábel Elektro Kft. (5520 

Szeghalom, Szabadság tér 2/2.) és a Túriné Szőke Katalin egyéni vállalkozó (5525 

Füzesgyarmat, Petőfi u. 1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 

ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

időtartamú közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő eszközök” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.) 

bruttó 2.447.344,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

időtartamú közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő eszközök” tárgyban indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a közfoglalkoztatási programhoz szükséges bruttó 2.447.344,- Ft-ot az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 

A polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2015. évben 

ellenőrzést végzett a Dévaványai Általános művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

intézményegységében. A bölcsőde hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlására 

az ellenőrző hatóság a 2015. július 22-én kelt SZF-A/9956-2/2015. ikt. számú végzésében 

kötelezte a fenntartó önkormányzatot 120 napos hiánypótlási határidő tűzésével.  

A végzés az alábbi hiányosságokat tartalmazta: 

1. Szakmai program: 

 a hatálytalan jogszabályi hivatkozások, 

 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A. § (1) bekezdésének f) illetőleg d) pontjában 

előírt tartalmi elemek – a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja, a 

személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme – hiányoznak. 

2. Házirend nem tartalmazta a 

 gyermekek érdekvédelmét ellátó érdekvédelmi fórum feladatával kapcsolatos 

részletszabályokat,   

 a házirend súlyos megsértésének eseteit, illetőleg az ehhez kapcsolódó 

eljárásrendet, 

 gyermekek jogai és kötelezettségei is, 

 a fenntartóra vonatkozó törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásának feladatát. 
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3. Igénybevevőkre vonatkozó nyilvántartás adattartalmának teljes körűsége kiegészítésre 

szorul az 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 139. § (1) bekezdésben 

előírtak szerint. 

4. Megállapodás nyomtatvány nem tartalmazza az: 

 intézményi ellátás időtartamával,  

 személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó rendelkezésekkel, 

 a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozatával, amely tartalmazza a 

tájékoztatás megtörténtét.  

5. Az intézmény vezetője a szükséges továbbképzési tervet dokumentáltan nem készítette 

el. 

6. Munkavállalói nyilatkozat 

Az intézmény vezetője munkáltatói jogkörében eljárva beszerezte az illetékes 

munkavállalóktól a Gyvt. 11/a. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti jognyilatkozatot, 

melynek megtörténtéről nyilatkozott. 

7. Értesítés a térítési díjról, térítési díj megállapításáról szóló nyomtatvány nem 

tartalmazza a Gyvt. 148. § (3) valamint (6) bekezdésében foglalt normatív 

szabályozást. 

8. Bölcsődei egészségügyi törzslap adattartalma nem teljes körű. 

9. Az érdekképviseleti fórum összehívása esetén a gyermekjogi képviselő tájékoztatása 

nem szabályozott 

10. Vízpermetező, vagy pancsoló hiánya. 

A Gyvt. 104. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy: „A fenntartó a törvényesség biztosítása 

érdekében ellenőrzi a házirendet, valamint más belő szabályzat jogszerűségét. Az ellenőrzés 

eredményeképpen az állami …fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés 

orvoslására, illetve annak eredménytelensége setén a jogsértő házirendet vagy más belső 

szabályzatot megsemmisíti.” 

A hivatkozott fenntartói kötelezettségnek eleget téve, valamint az ellenőrző hatóság által 

elvégzett ellenőrzések észrevételeit alapul véve az önkormányzat a DÁMK 

intézményvezetőjével együtt áttekintette az érintett dokumentumokat, illetőleg azokat 

kiegészítette vagy módosította, akképpen, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásnak és az 

ellenőrzésben már részletezett kitételeknek is. Ennek megfelelően jelen előterjesztés 

mellékletét képezik a módosított dokumentumok. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

358/2015.(XI.23.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének fenntartója elfogadja a 

bölcsődére vonatkozó - jelen határozat 1. mellékletét képező - házirend és - jelen határozat 2. 

- 5. mellékletét képező - egyéb belső szabályzatok módosítását. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt tájékoztassa a 

hiánypótlási kötelezettség teljesítéséről. 
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A Képviselő testület megbízza a Polgármestert, hogy a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének fenntartói törvényességi ellenőrzését a 

2016. évi képviselő-testületi munkatervbe építse be. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2015. november 24. tájékoztatás a hiánypótlási kötelezettség teljesítéséről 

     2015. december 1. munkaterv elkészítésére javaslattétel 

Melléklet:    1. melléklet házirend, 

2. melléklet szakmai program, 

3. melléklet megállapodás, 

4. melléklet értesítés térítési díjról 

5. melléklet továbbképzési terv 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 

bejelentése? 

 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1515 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

    polgármester                                jegyző 

 


