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I-1/9-31/2015. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 

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

 

 

Jelen vannak:   Valánszki Róbert   polgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 

Távolmaradt:   Mile Lajos    alpolgármester  

 

 

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. 

Elmondja, hogy Mile Lajos alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud megjelenni.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

A Képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át: 

 

1. Önkormányzati tulajdonú KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

383/2015.(XII.2.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 2-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Önkormányzati tulajdonú KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Bejelentések  

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 

jelentős változásokat vezetett be az elmúlt programozási időszakhoz képest, többek között 

lényegesen csökkentette a közvetett költségek (projektmenedzsment, műszaki ellenőri 

szolgáltatás, etc.) elszámolható mértékét, a korábbi 6-23,5 %-ról 5,5 %-ra, valamint jelentős 

módosításokat tartalmaz a közszféra szervezetek – így a helyi önkormányzatok – számára is. 

A Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza az európai uniós források felhasználása kapcsán 

felmerülő költségek elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait. Az Útmutató 3.8. pontja 

rendelkezik a projektmenedzsment elszámolható költségeiről, amelynek 3.8.1.5. alpontja 

szerint a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti 

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja a közszféra szervezet 

kedvezményezettek esetén az Útmutató 3.8.2. pontjában (Közszféra szervezetekre vonatkozó 

speciális előírások) foglalt feltételek figyelembevételével számolható kizárólag el. A 3.8.2.1. 

alpont szerint közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt 

igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a 

szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100 %-ban állami 

vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el. 

A fenti rendelkezések értelmében tehát indokolt, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és a 

térség önkormányzatai már a pályázati források megnyílása előtt felkészüljenek arra, hogy a 

jövőben is el tudják számolni a projekt szempontjából rendkívül jelentős 

projektmenedzsmenti szolgáltatások költségeit. 

Az elmondottakkal a megye számos települése egyetért és indokoltnak tartja egy olyan 

társaság létrehozását, amely nonprofit alapon eleget tud tenni a Rendeletben foglaltaknak. A 

megye nagyobb lélekszámú településeinek rendszerint van kapacitásuk arra, hogy saját 

hivatalukon belül néhány projektet koordináljanak, de a kisebb települések erre nincsenek 

felkészülve. Az új gazdasági társaság alapításában nyolc település fog részt venni, de a 

szolgáltatásait valamennyi, csatlakozni szándékozó Békés megyei település igénybe veheti 

majd. 

A gazdasági társaság elnevezése KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek székhelye és a központi ügyintézés helye az 5630 

Békés, Petőfi Sándor utca 2. szám alatt lesz kialakítva. 

A Társaság alapításában nyolc Békés megyei önkormányzat vesz részt, az alábbiak szerint: 

 Gyula Város Önkormányzata, 

 Békés Város Önkormányzata, 
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 Szarvas Város Önkormányzata 

 Kondoros Város Önkormányzata, 

 Dévaványa Város Önkormányzata, 

 Sarkad Város Önkormányzata, 

 Körösladány Város Önkormányzata, 

 Vésztő Város Önkormányzata. 

A Társaságot az alapítók 400-400 ezer Ft törzsbetéttel, összesen 3.200.000,- Ft törzstőkével 

kívánják megalapítani. A Társaság taggyűlésében a szavazatok – az egyenlő mértékű 

törzsbetétekre tekintettel – egyenlők. 

Amely városok együtt kívánnak működni, azok csatlakozási szándékukat jelezhetik. 

A Társaság első ügyvezetőjének az alapítók Dr. Glózik Klárát kívánják kijelölni, aki a 

feladatát megbízási jogviszonyban fogja ellátni. A megbízás időtartama 5 év. 

A Társaságnál három fős ügydöntő felügyelőbizottság fog működni, az alapítók érdekeinek 

védelme érdekében, akik a munkájukat díjazás nélkül látják el. Az elnök Gyula város 

polgármestere lesz, a két tag pedig Sarkad és Békés városok polgármestere. 

Ennek kapcsán december 9-én Kondoroson egy sajtónyilvános eseményt tartanak majd. Lázár 

János miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, Békés megyében két ilyen jellegű 

társasággal számolnak, a Békés Megyei Önkormányzattal és a létrehozandó Társasággal. 

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket az alapítandó gazdasági 

társaságról. 

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

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, amennyiben a szervezet létrejön, akkor az 

önkormányzat pályázatírójának mi lesz a szerepe a pályázatokban, ki végzi majd a 

pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat, PR tevékenységeket? 

Valánszki Róbert polgármester – a feltett kérdés megválaszolásaként elmondja, hogy a 

Társaságba csatlakozó önkormányzatoktól azon személyekre vonatkozó adatokat is bekérték, 

akik részt vesznek a projektek előkészületeiben, megvalósításában, így az önkormányzat 

részéről a két pályázatíró referens és a műszaki irodavezető neve került beadásra. A 

pályázatok előkészítését továbbra is ők végzik majd. Azon települések önkormányzatánál, 

ahol nincs pályázatíró szakember, ott a társaság szakemberei végzik majd ezt a feladatot, ha 

szükséges, a tagi önkormányzatok szakembereinek segítségével.  

Elmondja, hogy egy-egy pályázat során az elszámolható költségek mértéke 12,5% az erre 

vonatkozó Kormányrendelet alapján, amely több tételből áll össze. Szabályozni fogják azt, 

hogy külsős cég ne vehessen részt ezekben.  

A polgármester megadja  szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy kell-e pluszban pénzt befizetni a pályázati 

költségek finanszírozására? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, a nyolc alapító tagon kívül már több mint 30 

település jelezte csatlakozási szándékát. Ezen települések közül, akiknek nincs saját 

szakembere, azoknak a 12 %-ából fognak tudni előleget lehívni a finanszírozásra. Ez azt 

jelenti, hogy az önkormányzatnak a 400.000,- Ft összegű törzsbetéten kívül nem kell pluszban 

befizetnie.  

Tudomása szerint a 2. számú választókerületre nagyjából 17 milliárd forint fog jutni, 

amelyből a lakosság arányának megfelelően Dévaványára 1,5 milliárd forint körüli összeg 

jutna. Lesznek olyan pályázatok, melyekre nem fog tudni minden település pályázni. 

Elmondja, hogy várhatóan december 15-én jelennek meg pályázati felhívások.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság egyetért a határozati 

javaslatokban foglaltakkal, azokat elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek a javaslatuk 

ismertetését.  

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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

384/2015.(XII.2.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító tag 2015. 

december 9-i hatállyal többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz 

létre KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság néven - Gyula, Békés, Szarvas, Kondoros, Sarkad, Körösladány, Vésztő 

városok önkormányzataival közösen -, 3.200.000,- Ft összegű törzstőkével. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei 

Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első 

ügyvezetőjének Dr. Glózik Klára Erzsébetet (5540 Szarvas, Malom utca 95.) jelöli 

ki, 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig terjedő határozott 

időtartamra.  

Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A 

képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját az ügyvezetői feladatok ellátásáért 

havi bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület az ügyvezető megbízási szerződését a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza Gyula Város Polgármesterét annak 

aláírására. 

 

A képviselő-testület elfogadja a társasági szerződést és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletében foglalt tartalommal a KBC Békés 

Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

társasági szerződését aláírja és megtegye a szükséges intézkedéseket a gazdasági 

társaság létesítése, cégbejegyzése érdekében. 

 

A képviselő-testület a törzsbetétet legkésőbb 2015. december 14. napjáig, 400.000,- 

Ft összegben pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a gazdasági társaság 

rendelkezésére. A törzsbetét fedezete a 2015. évi költségvetési rendelet „tartalék” 

során rendelkezésre áll. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  azonnal 
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten 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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

385/2015.(XII.2.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés 

Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Elnök: Dr. Görgényi Ernő István 5711 Gyula, Pfiffner Paulina utca 11/A. 

szám alatti lakos. 

 

Tagok:  Dr. Mokán István 5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti 

lakos és 

 

Izsó Gábor 5630 Békés, Babilon sor 21. szám alatti lakos. 

 

A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. december 9. napjától 2020. 

december 8. napjáig tart. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, az elismerő címekkel kapcsolatban korábban azt 

a döntést hozták, hogy két évente ítélik azt meg, így 2016-ban ismételten sor kerül a címek 

adományozására. Javaslatként merült fel ennek kapcsán, hogy a kitüntetettek személyéről 

egyszerre, egy ülésen kellene a döntést meghozni.  

A polgármester elmondja, hogy a „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő címben 

részesítendő személyekről a december 10-ei ülésen meg kell hozni döntésüket.  

A rendeletben felsorolt többi cím kitüntetettjeiről egyszerre a márciusi, vagy az áprilisi ülésen 

meghozhatják a döntést.  

A polgármester megadja szót Kanó József részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye szerint 

nem kellene változtatni az eddigieket, a kitüntetett személyéről a cím átadását megelőző 

hónapban tartandó ülésen döntsenek.  

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

e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy ezen téma kapcsán több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő 

címekről szóló 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletet ne módosítsák kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül nem kívánja módosítani az önkormányzati rendeletet.  

 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

 

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1625 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

    polgármester                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


