Választási különszám

2013. október 18.

ingyenes

Dévaványai Hírlap
Dévaványa város önkormányzata tájékoztató lapja

Információk a szavazáshoz
Tisztelt Választópolgár!
2013. november 10-én időközi polgármester választásra kerül
sor.
A szavazás módja:
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
- Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig
lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő,
érvényes igazolványok alkalmasak:
• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi,
könyvecske formátumú) vagy
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A
szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A
szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben
kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve
mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb
megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a
borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell
dobnia.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Szavazás mozgóurnával:
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi
választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Választási kampány:
● Kampányidőszak, kampánycsend
Választási kampánytevékenységet folytatni a választás

kitűzésétől kezdve 2013. november 9-én 24.00 óráig lehet.
Választási kampány a választópolgárok választási akaratának
bármilyen módon történő befolyásolása, így különösen a
választási program ismertetése, jelölt, lista vagy jelölő
szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát
elhelyezése stb.
2013. november 10-én 0.00 órától 19.00 óráig kampánycsend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A
kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok
választói akaratának befolyásolása, így különösen: a
választópolgárok számára a jelölt által ingyenesen juttatott
szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital
adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt
fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása,
választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy
más úton.
A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi,
sőt abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az
elkövetője ismeretlen: elegendő a kampánycsendsértés
tényének megvalósulása.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás:2/2007. (III. 19.)
● Plakát
A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek
engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén
plakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami
vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat
kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül
eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. december 10-ig köteles eltávolítani.

● Választási gyűlés
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a
gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati
költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára
azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és
egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati
hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt
folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál
kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi
célú épület nem áll rendelkezésre.
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény
hatálya nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a
rendőrségnek, ugyanakkor azonban a közterület használatáról
szóló rendelkezéseket be kell tartani.
Polgármesteri összeférhetetlenség:
A polgármester nem lehet:
• köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos,
• az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és
számvevője,
• a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv
köztisztviselője,
• a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és
felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja
és munkavállalója,
• bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,
• a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,
• más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
• más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,
• a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője,
köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási
szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott
önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az
önkormányzatra kiterjed,
• jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület
hivatalának köztisztviselője,
• a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali
szervezetének munkavállalója,
• a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv
vezetője, vezető helyettese, gazdasági vezetője, továbbá
olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a
képviselő-testülettől kapja,
• aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő
gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselőtestülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján
lát el,
• kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által
létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője,
• a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat

vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,
• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának,
igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),
• az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,
igazgatója,
igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának
vagy vezető testületének tagja,
• helyi és körzeti médiaszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő
vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető
állású alkalmazottja,
• a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi
Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi
tag, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási,
és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a
makroprudenciális politika kialakításával, a szanálási
hatósági feladatok ellátásával és a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó
feladatot ellátó alkalmazottja.
A főállású polgármester:
• a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb,
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – az országgyűlési
képviselői megbízatás kivételével – nem létesíthet;
a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet
• vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető
testületének és felügyelő bizottságának tagja,
• gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló
vezetője (vezérigazgatója),
• szövetkezet tisztségviselője,
• alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.
Azon állampolgárok, aki érvényes személyazonosító okmánnyal, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (azok lejárata, rongálódása vagy hiánya, stb.
következtében) a választás napján, 2013. november 10-én
nem rendelkeznek, választójogukat nem gyakorolhatják.
A választás rendszere:
A polgármester választása:
Csak egy polgármester jelöltre lehet szavazni. Az lesz a
település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
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Polgármester választás - 2013. november 10.
Dévaványa Város Helyi Választási Bizottság
2/2013.(VIII.8) sz. HVB határozata
Dévaványa Város Helyi Választási Bizottság választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
105/A § (2) bekezdésének j. pontjában megállapított
hatáskörében eljárva Dévaványa Városban 2013. november
10. napjára időközi polgármester választást tűz ki.
A határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Békés
Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba,
Árpád sor 2/6. sz.) címzett, de Dévaványa Város Helyi
Választási Bizottsághoz (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.)
benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a
választási bizottsághoz.

Dévaványa Város Helyi Választási Bizottság
3/2013.(VIII.8) sz. HVB határozata

Dévaványa Város Helyi Választási Bizottság választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A § (2)
bekezdésének j. pontjában megállapított hatáskörében eljárva a
2013. november 10-ére kitűzött időközi polgármester választás
naptár szerinti határnapjait az alábbiak szerint állapítják meg:
1. A választójogosultság nyilvántartása
(1) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2013. szeptember 26-ig kell megküldeni a
választópolgároknak (Ve. 14. § (1)bekezdés).
(2) A névjegyzéket 2013. szeptember 25-től szeptember 29-ig
közszemlére kell tenni (Ve. 14. § (1) bekezdés).
(3) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2013. szeptember 25-től szeptember
29-ig 16 óráig lehet kifogást benyújtani (Ve. 20/E § (1) bekezdés).
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2013. november 8-án 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,,
hogy az legkésőbb 2013. november 5-én megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2013. november 8-án 16 óráig lehet kiadni (Ve. 104. § (4) bekezdés.)
(5) A módosított névjegyzék 2013. november 8-án 16 óráig
tekinthető meg a polgármesteri hivatalban(Ve. 15 § (3) bekezdés).
2. A választási szervek
(1) A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013.
október 25-én 16 óráig lehet bejelenteni (Ve.25. § (2) bekezdés).
3. A választási kampány
(1) A választási kampány 2013. november 10-én 0 óráig tart (Ve.
40 § (1) bekezdés).
(2) Kampányt folytatni 2013. november 10-én 0 órától 19 óráig
tilos (Ve. 40 § (2) bekezdés).
(3) A kampányidőszakban a médiaszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek
közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt,
értékelő magyarázatot fűzni tilos. (Ve. 44 § (1) bekezdés).
(4) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2013. december 10-ig köteles eltávolítani
(Ve. 42 § (6) bekezdés).
4. A jelölés
(1) Jelöltet ajánlani 2013. október 11-én 16 óráig lehet (Ve. 46.
§ (3) bekezdés).
(2) A jelöltet legkésőbb 2013. október 11-én 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál (Ve. 52 § (1) bekezdés)

I n d o k l á s
Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének megbízatása 2013. augusztus 5. napjával nyugállományba vonulása miatt
megszűnt.
Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon
belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi
választást a mandátum megüresedésétől számított 4 hónapon
belülre kell kitűzni. A választást legkésőbb a szavazást megelőző
60 nappal úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen
nemzeti ünnepre, vagy Munka Törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző, vagy követő
napra.
A határozat a Ve. 115. § (1) bekezdésén, 4. § (1) bekezdésén, a
105/A. § (2) bekezdésének j. pontján, jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén és a 80. § (1)-(2)
bekezdésén alapszik.
Dr. Hegedűs István HVB elnök
(3) A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2013. október 14-én 16 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2013. október 17-én
16 óráig kell átadni a választási bizottságnak (Ve. 60 §).
(4) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást
az illetékes választási iroda 2013. november 10-én megsemmisíti
(59 § (3) bekezdés)
5. A szavazatok összesítése
(1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2013. november 11-ig összesíti a
szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt (Ve. 73 §
(3) bekezdés).
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes
választási irodában 2013. november 13-án 16 óráig
megtekinthető (Ve. 75 § (2) bekezdés).
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2014. február
8-ig kell megőrizni. 2014. február 8. napja után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni (Ve
75§ (3) bekezdés).
(4) A jegyzőkönyveket 2014. február 8- után kell átadni az illetékes levéltárnak (Ve. 75 § (4) bekezdés.
A határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Békés
Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba,
Árpád sor 2/6. sz.) címzett, de Dévaványa Város Helyi
Választási Bizottsághoz (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.)
benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a választási
bizottsághoz.
I n d o k l á s
Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének megbízatása 2013. augusztus 5. napjával nyugállományba vonulása miatt
megszűnt.
Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon
belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választás
naptár szerinti határnapjait az illetékes választási bizottság állapítja meg.
A határozat a Ve. 105/A § (2) bekezdésének j. pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén és a
80. § (1)-(2) bekezdésén alapszik.
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Dr. Hegedűs István HVB elnök

Városunk szívében

Választási információ

Akció!
A DévAványAi HírlAp kArácsony előtti Akciót HirDet
A vállAlkozások és A lAkossági HirDetők számárA.

vállAlkozását, kArácsonyi Akcióit, ApróHirDetését
most fekete-fehér hirdetési árainak

20%-át

Az árengeDmény A

2013. november és December HAvi HírlApbAn
megjelentetni kívánt HirDetésekre vonAtkozik.

novemberi lapzárta:
decemberi lapzárta:

2013. október 21.

2013. november 25.

Naptár - 2013

elmúlt pénteken lezárult A polgármester

jelölt

állítás.

Az

válAsztást november

A

Amennyiben nálunk HirDeti

elengedjük.

Az

iDőközi

polgármester

10-ére tűzték ki.

megADott HAtáriDőig A Helyi válAsztási bi-

zottság négy jelöltet vett nyilvántArtásbA:

feke lászló független jelölt
kiss károly független jelölt
novák imre független jelölt
valánszki miklós róbert független jelölt.
A DévAványAi HírlAp Az elmúlt válAsztásokHoz
HAsonlóAn, ebben Az évben is leHetőséget
kívánt ADni A Helyi iDőközi polgármester
válAsztáson inDulók számárA. A polgármester
jelöltek

1 olDAlon

ingyenesen ismertetHették

A ványAi polgárokkAl progrAmjukAt.

A bemutAtkozásuk további

részét fizetett Hir-

Detés formájábAn jelentették meg.

Amennyiben szeretne vállalkozásával

A korábbi gyAkorlAttAl ellentétben A 2013. évi

a 2013. évi naptárra felkerülni

iDőközi polgármester válAsztási különszámát

színesben, kérjük jelezze: november

minDen

HáztArtásbA

eljuttAttA

Az

önkor-

mányzAt.

18-ig a múzeumban!!!
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Murányi Magdolna
felelős szerkesztő

Tisztelt Választópolgár,
Kedves Lakostársaim!!

Feke
László
független
polgármester
jelölt
vagyok.
Végzettségem okleveles magasépítő
üzemmérnök. 22 éve hivatali
dolgozóként és építész tervezőként
településünk lakosait szolgálom. A
városunk és hivatásom iránt érzett
elhivatottságom ösztönzött arra, hogy
jelen
választáson
elinduljak.
Meghatározó szereplője voltam az
elmúlt 22 évben településünkön
megvalósuló
beruházásoknak,
fejlesztéseknek. Kellő jártasságot és
tapasztalatot szereztem a koncepcióFeke László
alkotásban,
pályázatírásban,
a független polgármester jelölt
beruházások
előkészítésében,
tervezésében, lebonyolításában. A munkában töltött évek alatt
számos olyan pozitív, vagy éppen negatív hatás ért, amelyből
levonva a következtetéseket saját tapasztalatok alapján, megfelelő
irány mutatásával, tevékeny munkavégzéssel hatékonyabbá
tudom tenni az önkormányzati kötelező és önként vállalt
feladatellátást. Az elkövetkező 1 éven túli további 5 éves ciklusra
kiterjedően az alábbiakat tartom fontosnak megoldani:
Kérem, engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel választási
programomat!
1. Az egészséges és biztonságos ivóvízellátás

érdekében meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek
szükségesek a több éve indult Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító
Program megvalósításához. A településünket érintő beruházási
összeg 5%-áig hálózati rekonstrukciót, míg a vízdíjakban
megképzett éves önkormányzati bérleti díj mértékéig szakaszoló
szerelvény és tűzcsap felújításokat kell elvégezni.
2. A szennyvízelvezetés kiépítettsége közel 100%-os. A
kihasználtság fokozása – a 8-10-es öblözet esetében a
pályázatban vállalt 92%-os rákötöttség – érdekében az egész
településre kiterjedően rákötési akciót kell szervezni a
szolgáltatóval közösen (Alföldvíz Zrt.) kedvezményes cső- és
idomvásárlási lehetőséggel, az önkormányzatunk részéről pedig
kamatmentes kölcsön biztosításával.
3. A szennyvíztisztítás területén is sürgős feladataink
vannak. A telep bírsággal terhelt, a türelmi idő: 2015. december
31. eltelte után teljes összegű bírságot kell fizetni. A szennyvízcsatornázás első öblözetei már több mint 20 évesek, itt sok helyen
nagy az infiltráció (talajvíz-beszivárgás). A telep önköltség alapon
működik, a szennyvízdíj közel 70%-át a villamos energia ára teszi
ki. A technológia elavult. Szükséges a telep bővítése és
korszerűsítése, valamint a hálózati rekonstrukció elvégzése. Az
előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges pályázat beadása
a Nemzeti Fejlesztési Programirodával közösen történhet. Az
előkészítés folyamata 18 hónapot vesz igénybe.
4. Csapadékvíz elvezetés jelenleg is folyó IV. ütemével
együtt 80%-os lesz a kiépítettség. Szükséges a maradék 20%
kiépítése, és a bel- és külterületi csatornák karbantartása.
5. Útfelújítás, fejlesztés területén a belterületi
szilárdburkolatú és szórt útalapos útjaink állagmegóvásáról
padkarendezéssel, időbeni kátyúzással gondoskodni kell.
Lehetőséget kell biztosítani újabb úttársulások megszervezésére,
előtakarékossági, részletfizetési konstrukció kidolgozásával.
Startmunka keretében továbbra is pályázni kell külterületi
földutak rendbetételére. A külterületi – elvileg szilárdburkolatú
szomszédos településekkel összeköttetést biztosító útjaink
állapota szinte minősíthetetlen. Ezért folyamatos nyomást kell
gyakorolni, és lobbizni kell az ügyben jogkörrel rendelkezőknél

– gondolván itt Békés megye útügyi biztosára. Elmondhatom,
hogy a jövő év tavaszáig a Dévaványa-Gyomaendrőd közötti
közúton 1km-es szakasz kerül felújításra. Az elmúlt hetekben a
46-os számú közút gyomaendrődi elkerülő szakaszával
kapcsolatos közmeghallgatáson szakmai levelemmel elért
Dévaványa, Körösladány és Szeghalom érdekeit képviselő lobbi
tevékenységet tovább kell folytatni.
6. A járdafejlesztési és felújítási elmaradásunkat előre
tervezetten, állandó létszámú és megfelelő szakemberekkel
feltöltött brigáddal, feszes ellenőrzéssel nagyütemben pótolni kell.
7. Közvilágításunk energiatakarékos kompakt lámpás
korszerűsítése óta nagy fejlődésen ment át a LED lámpás
technológia, amely 80-90%-os pályázati támogatással történő
megvalósítását megvalósíthatósági tanulmányban vizsgálni kell.
8. Kábeltévé, internet: Szintén tanulmányban szükséges
vizsgálni egy települési üvegszálas hálózat kiépítésének
lehetőségét a gyors internetezés és interneten keresztül történő,
jelenleg előfizetés nélkül működő televíziózás biztosítása
érdekében. Ki kell dolgozni a képviselő-testületi ülések
interneten történő közvetítésének személyi és tárgyi feltételeit,
megvalósíthatóságát.

9. Strandfürdő, Gyógyászat, Ifjúsági Tábor:

Jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Réhelyi
Látogatóközpontja, a Kuruc Portya, a múzeumi, a művelődési
ház és a két lovastábor küzd a nyári vendégek kegyeiért
egymástól függetlenül, de azért olykor-olykor egymás
szolgáltatásait is igénybe véve. A szereplőket egy asztalhoz
ültetve, közös gondolkodásra bírva, komplex programajánlattal
kell megcélozni a lehetséges igénybevevői köröket. Így
jelentősen lehetne növelni az egyes szolgáltatást nyújtók bevételeit.
10. Kerékpárút fejlesztés: Kerékpáros barát település révén
magától jelentkezik az igény a kerékpárút-hálózatunk fejlesztése
iránt. Egyrészt szükséges a téglagyártól a Réhelyi
Látogatóközpontig kiépíteni - a fürdőnél kifejtettek miatt-, másrészt
pedig a Körösladányi út mentén folytatni a belterületi szakaszt.
11. Óvodák felújítása: A nyári szünetben a karbantartó
részlegnek csak a Könyves Kálmán utcai óvoda vizesblokkját
sikerült felújítani. Az Eötvös utcai és Hajós utcai óvodák
vizesblokkjának felújítását is el kell végezni 2014. év nyári
szünetében. Tavasszal újra be kell nyújtani a Belügyminisztérium
által kiírásra kerülő pályázatot önerő megszerzése céljából.
Mindhárom óvoda tetőfedése is megérett a cserére, szintén pályázni
kell tavasszal – az építőanyag gyártók által kiírandó - Várépítő
pályázaton. Igényként jelentkezik a játszóudvarok újrafüvesítése,
hiszen fű sok helyen már egyáltalán nincsen, vagy csak nyomokban
lelhető fel.
12. Brikettáló létesítése: A korábban megnyert támogatás
visszamondása miatt a párhuzamosan leadott és nyert pályázat
keretében beépített biomassza alapú kazánokhoz vásároljuk a
fűtőanyagot. A tűzifa ára a bevezetett útdíj miatt jelentősen
megemelkedett, viszont annak a ténye, hogy az 1000 ha-os
önkormányzati földterület bérbeadására kötött szerződésben 200
ha földterületről bebálázott szalma ingyenesen beszállításra kerül
a leendő brikettálóba, már jelentősen megváltoztatja a
megvalósítás üzleti tervét, tehát újra kell gondolni a megvalósítást.
13. Az Északi Iparterület fejlesztésére is nagy gondot
kell fordítanunk. Ki kell alakítani, a művelésből kivonni,
közművekkel ellátni legalább két vállalkozás, két átlagos méretű
csarnok elhelyezését biztosító nagyságú építési telket. Hiába akar
valaki idetelepülni, ha a szándék kifejezésétől számítva legalább 1
év időtartamot felölelő bürokratikus ügyintézést követően lehet
számos hatóság engedélyével megkezdeni, és még akkor is csak a
tervezési munkákat. Ez mindenkit elriaszt, és arra ösztönöz, hogy
olyan településen valósítsa meg vállalkozását, ahol ipari park, vagy
olyan iparterület van már kialakítva közművesítettséggel, ahol
időveszteség nélkül lehet a beruházást elindítani.
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14. Városi sportcsarnok: A beruházási és a későbbi
fenntartási költségek minimalizálása és a következő 6 éves Eu-s
támogatási ciklusban megjelenő pályázati kiírás miatt az előttünk
álló 1 évben el kell készíttetni a vázlatterveit. Ennek során
optimalizálni kell a méreteit, valamint biztosítani kell a megújuló
energiák felhasználását a működtetésénél. Gondolok itt a
termálvizes fűtésre és használati meleg vízre, valamint a
napelemes villamos energia ellátásra.
15. Naperőmű: Pályázati kiírás esetén fontolóra kell venni
első lépésként egy későbbi ütemben bővíthető 0,5 MW-os
naperőmű létesítését az Ipari területen kijelölt helyen. Az általa
megtermelt energiát a szolgáltató hálózatába termelést követően
az intézményeinkben használhatnánk fel, mint megtermelt
zöldenergiát.
16. Napelemes energiaellátás: A következő 6 évben
lehetőség lesz az önkormányzat jelentős villamos energiát
felhasználó épületeinek fotovoltaikus napelemes rendszerrel
történő villamos energia ellátására is. Jelentős beruházási
költségű, de 10 éven belüli megtérülési idővel lehet számolni.
17. Elektromos energia beszerzése: Amíg nincs
lehetőségünk az előző két fejlesztési elképzelés megvalósítására,
addig minden évben a szabadpiaci versenyeztetést kihasználva
kell beszerezni az intézményi villamos energiát. Az általam
levezényelt augusztusi beszerzést követően kijelenthetem, hogy
az ez évi 22,65 Ft/ kWh helyett 2014. évre 17,40Ft/kWh árat
sikerült elérni, amely az éves 350000~ kWh felhasználásnál közel
1,5 millió Ft megtakarítást jelent.
18. Temető: A ravatalozó épület több helyen beázik, fedését
és homlokzatát fel kell újítani. A WC blokkot minden évszakban
használhatóvá kell tenni, és biztosítani szükséges az
akadálymentes megközelítését is. Jelentős költségmegtakarítás
érdekében be kell vezetni a zöldhulladék szelektív gyűjtését.
19. Egészségügy: A háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi
ellátás biztosításáról folyamatosan gondoskodni szükséges. Fent
kell tartanunk az orvosi ügyeleti rendszert, a nőgyógyászati
szakrendelést. A fürdő gyógyászati részlegében törekedni kell az
OEP finanszírozású kezelések biztosítására, továbbá támogatást
kell nyújtani a korábbi évekhez hasonlóan a méhnyakrák elleni
védőoltások igénybevételének lehetőségéhez.
20. Önkormányzati és intézményi beszerzések:

Közpénzek elköltéséről lévén szó meg kell valósítani a
„Legkevesebbért minőségben a legjobbat, mennyiségben a
legtöbbet” elvét. Ha az önkormányzat és intézményeinek
beszerzéseit összehangolva versenyeztetjük meg, akkor
jelentősebb megtakarítást érhetünk el, mint jelenleg külön-külön.
21. Fenntartási tevékenységek: Egy beruházási
tevékenység a használatba vételét és üzembe helyezését követően
a mű élettartama végéig terjedő időszakot fenntartási időszaknak
nevezzük. Ez az a fázis, amely nálunk nem minden esetben
működik megfelelően. Sok esetben akkor tartunk karban, újítunk
fel, amikor már e mozzanatok sorozatos elhagyásából nagyobb
károk keletkeznek, és így nagyobb anyagi ráfordítással hozható
újra helyre a működés, az eredeti funkció. Vagyis a közterületi
fűnyíráson és falevélsöprésen kívül rendszeresen takarítani kell
az árkokat, átereszeket, pótolni kell a frissen telepített fákat,
növényeket, gondoskodni kell évenkénti tápanyagpótlásukról,
stb. Egyszóval, ha egyszer létrehozunk valamit, akkor jó gazda
módjára gondoskodjunk róla folyamatosan.
22. Fatelepítés: A Dévaványáról elszármazott Havancsák
László vállalkozótól 2010-ben 10 millió forint értékű adományt
kapott a város, legalább 1000 darab facsemete elültetésére. Az
azóta eltelt több mint 3 év alatt, kb. 800 darab fát sikerült
kertésztervező által megtervezett helyekre elültetni. A maradék
200 darab elültetéséről és az egész állomány gondozásáról
mielőbb gondoskodni kell.
23. Startmunka mintaprogram (Közfoglalkoztatás):
Jelenleg önkormányzatunknál 237 fő vesz részt 10 hónapos napi
8 órás közfoglalkoztatásban 75.500-106.480 Ft bruttó bérért.
Jónéhány lakos társunk észrevételezi, hogy bizony – tisztelet a

kivételnek – nem mindenki munkával tölti ki a munkaidejét, és a
végzett munka mennyisége és minősége is hagy kívánnivalót
maga után sok esetben. Célom, hogy a legszigorúbb ellenőrzések
megvalósításával és a munkavezetők felelősségének hangsúlyosabbá tételével a lehető leghatékonyabban történjen meg a
foglalkoztatás. Az előzetes előrejelzések szerint a jövő év
májusától újabb Közfoglalkoztatási program indul, amelyre
időben fel kell készülnünk, pontosan meg kell terveznünk az
elvégzendő feladatokat, és azok ellenőrzésének rendszerét. Ez
egy nagyon fontos, mondhatnám kiemelt jövő évi feladat, hiszen
sok család mindennapi megélhetése múlik rajta.
24. Munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés: A
szociálisan hátrányos helyzetben élők segítésében az
önkormányzatnak fontos szerepe van. Számukra a segélyezés
helyett a munkához jutás jelenti a probléma megoldásának
kulcsát. Városunk foglalkoztatást végző vállalkozásaival
folyamatos kapcsolattartás kiépítésére kell törekedni, melynek
keretében a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket meg
kell ismernünk annak érdekében, hogy a leghatékonyabb
önkormányzati segítségnyújtással tudjunk hozzájárulni újabb
munkahelyek létesítéséhez. Az önkormányzati közbeszerzési
értékhatárt meghaladó beszerzéseinél kötelezően elő kell írni a
kivitelezés teljes időtartamára helyi munkaerő foglalkoztatási
kötelezettséget, valamint a helyi vállalkozók alvállalkozókénti
bevonásának lehetőségét is. A helyi beszerzéseinket elegendő idő
biztosításával helyi vállalkozások meghívásával kell
lebonyolítani. A felhívás kidolgozásánál törekedni kell a minél
egyszerűbben összeállítható ajánlattétel biztosítására (megfelelő
űrlapok, nyilatkozati sablonok, szerződéstervezet megküldésével).
A szerződéstervezetben biztosítani kell kellő számú
részszámlázási lehetőséget, és vállalható kötbér, teljesítési
határidő mértékét. Az önkormányzati tulajdonú földterületek
szerződéseinek lejáratát követően történő pályázati kiírás során
egy bizonyos területnagyság fölött plusz ponttal kell értékelni, ha
valaki foglalkoztatási kötelezettséget vállal – pl. 50 ha-onként
egy fő foglalkoztatása. További foglalkoztatási lehetőséget látok
a frissen alakult Szociális Szövetkezet kiterjesztése révén.
Gondolok itt arra, hogy a településünkön működő két nagy
konyha, valamint a zöldséget árusító üzletekkel kötendő
megállapodás alapján az igények szerinti ütemben és
mennyiségben a zöldségek fóliasátorban megtermelhetőek
lennének. Néhány főt jelent a karbantartó részleg hatékonyabbá
tétele is, és szintén álláshelyek megteremtésével járna egy sikeres
pályázati forrással megépített Brikettáló üzem építése is.
25. Mezőgazdasági tevékenység (önként vállalt feladat):
Az önkormányzatunk mezőgazdasági részlege nagyságrendileg
500 ha területen gazdálkodik kisebb részben saját gépekkel,
eszközökkel és nagyobb részben helyi mezőgazdasági
vállalkozók bérmunkáinak igénybevételével. Ez évben 70 millió
forint állami támogatással és 20 millió forint ( 59 ha búza, 47 ha
napraforgó) termésértékesítéssel 90 millió forint árbevételt 60
millió forint kiadással tudunk elérni, ami valljuk meg, nem a
legjobb teljesítmény. Van mit javulni és kell is. A nagyértékű
gépeink és eszközeink kihasználtsága is gyenge. Gyökeres
szemléletváltással, tervszerű és ésszerű gazdálkodással több
millió forinttal nagyobb önkormányzati bevétel érhető el. Nincs
mezőgazdasági telephelyünk, tároló színjeink, nincs önálló belső
üzemanyagtöltő kutunk, amivel éves szinten szintén jelentős
megtakarítást érhetnénk el, ha az egész évi üzemanyag
mennyiségét egyszerre szereznénk be. A fent leírtakból adódóan
két lehetőség látszik körvonalazódni: 1. A nagyobb bevétel
elérése érdekében gyökeresen és azonnal át kell alakítani a saját
célú mezőgazdasági termelést egy hosszútávú elképzelés alapján,
amely magába foglalja az emberi erőforrás, eszköz- és
épületigény fejlesztéseket újabb munkahelyeket teremtve. 2.
Mivel önként vállalt feladat, és jelenlegi formájában pazarlóan
működő, akkor abba kell hagyni, és a területeket bérbe kell adni
a biztosnak látszó, de jóval csekélyebb jövedelmezőséget
biztosító bérleti díjért, aminek még plusz következménye, hogy
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ezzel egyidejűleg megszűnik néhány állás. a magam részéről az
első, de sokkal több gonddal, munkával és jóval nagyobb
bevétellel járó változat mellett döntök megválasztásom esetén.
26. Karbantartó részleg: Fő feladata az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok, épületek karbantartása, felújítása, valamint
a részben önálló intézményeknél is a karbantartási munkák
elvégzése. Feladataikat éves terv szerint végzik, viszont az előre
nem tervezhető feladatok vonatkozásában nem kellően
rugalmasak, hatékonyak. ez adódik részben a beszerzési
szabályzatból, részben bizonyos szakmával rendelkező szakember
hiányából (pl. fűtésszerelő), valamint a dolgozók és a
közfoglalkoztatottak közti bérfeszültségből. pontos munka-, és
időtervvel, valamint szemléletváltással a teljesítményt javítani kell.
27. Kátyúzási munkák elvégzése: a meglévő
kisteherautó igénybevételével egy használt aszfaltvágó és
lapvibrátor vásárlásával a karbantartó részleg feladatainak
kibővítésével külső vállalkozók igénybevétele nélkül
elvégezhető. előnye, hogy a károk keletkezését követően évente
akár többször is azonnal elháríthatók a hibák a további károk
megelőzése érdekében.
28. Piactérfejlesztés: szintén régi igény városunkban a
mai kornak és elvárásainak megfelelő felülről fedett és oldalról
nyitott elárusító helyek létrehozása a szükséges kiszolgáló
helyiségek
kialakításával,
kapcsolódó
térburkolatok,
csapadékvíz-elvezetés, kerékpár- és gépjárműtárolók
megvalósításával, bővítésével, korszerűsítésével. hosszú évek
után ez év augusztusában lehetőség nyílt termelői piac
fejlesztésével kapcsolatos pályázat beadására. a korábbi lejárt
engedélyű tervek tartalmát átgondolva, az igényeket és a
lehetőségeket figyelembe véve egy takarékosabb, az utcaképbe
jobban illő piaci kiszolgáló épület és fedett árusító hely
megvalósítására sikerült benyújtanunk pályázatunkat, amely
jelenleg elbírálás alatt van. a terveket a rendkívül rövid
rendelkezésre álló határidő miatti tervezői visszautasítások miatt
társadalmi munkában jómagam készítettem el.
29. Seres István Sporttelep: az elmúlt évek sporttelepi
fejlesztéseinek nagyságát és korszerűségét figyelembe véve
méltatlan az a helyzet, ahogy a beléptetés és a büfészolgáltatás
történik a mérkőzések előtt és alatt. az egyesület elnökének
megkeresésére, magamra vállaltam faszerkezetű, az előbb
elmondott funkciókat biztosító épület terveinek elkészítését azon
lehetőség számon tartásával, hogy a megvalósítás akár társadalmi

összefogással is megépíthető legyen. ehhez viszont érdemes
megvárnunk a 2014 tavaszán megjelenő taO-s pályázati kiírást,
hiszen ígéretet kaptunk a Megyei labdarúgó szövetségtől
forrásszerzés lehetőségére. ami viszont már biztos, hogy a
beruházási költség önkormányzati megelőlegezésével 2014.
június 30-ig elkészülnek – 70%-os támogatás felhasználásávala pályabiztonsági berendezések, úgymint a pályát a nézőktől
elválasztó korlátrendszer, játékoskijáró és a pályafelület
tápanyag-utánpótlása, valamint a kritikus helyeken a
gyepfelújítás és egy fűnyíró traktor beszerzése.
30. Játszótér: néhány éve a képviselő-testület azzal a céllal
vásárolta meg az árpád utcai valamikori konrád féle ingatlant,
hogy ott egy játszóteret létesítsen. az erre vonatkozó pályázat a
nyáron beadásra került, elbírálása folyamatban van. a tervek
szerint bekerítésre kerülő ingatlanon növénytelepítéssel és belső
térburkolatos sétaúttal felosztottan szigetszerűen kerülnének
elhelyezésre a játszótéri eszközök. amennyiben nem nyer a
pályázatunk, és a közeljövőben nem lesz újabb kiírás, úgy saját
költségre együttes összefogással meg kell valósítani a fejlesztést
a lakosság, a vállalkozók és a civil szervezetek segítő
felajánlásaik igénybevételével.
31. Térfigyelő rendszer: sajnos tavaly, a ki- és bevezető
útjaink forgalmát és a városközpontot figyelő kamerarendszer
kiépítésére irányuló pályázatunk nem nyert. szükségessége
vitathatatlan, a közbiztonság és a város nyugalma érdekében.
Újabb pályázati lehetőség esetén be kell ismételten nyújtani
forrásszerzés céljából.
32. Civil szervezetek: városunkban közel 30 civil
szervezet működik, ami példaértékű, megbecsülendő és
megőrzendő. Működésükhöz minden évben az önkormányzat
összesen 5-7millió forint támogatást biztosít. tapasztalatból
tudom, hogy ezen kívül is meg kell adni minden segítséget az
önállóan beadandó pályázataik megírásához, nyertesség esetén
az önerő megelőlegezéséhez, s a megvalósítás lebonyolításához.
programom a teljesség igénye nélkül került bemutatásra a nagy
terjedelemre való tekintettel.
nagy kihívás, ugyanakkor megtisztelő számomra, hogy polgármester jelöltként indulhatok. a legjobb tudásom és
képességeim szerint az Önök kéréseit és javaslatait figyelembe
véve mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy
településünk fejlődjön, biztonságos és élhető legyen.

kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám!
Tisztelt Választópolgár!

Választási fórum

a helyi választási iroda vezetője felhívja a
választópolgárok figyelmét, hogy a korábban 9

A válAsztási fórum időpontjA:
2013.10.25 (péntek) 18 óra

szavazókör helyett most már 8 szavazókör
működik, ezért mindenki az értesítő szelvényen

Helyszín: Művelődési ház

szereplő cím szerinti közintézménybe menjen el

(dv., Gyöngy u. 6.)

szavazni!
a fentiek miatt kérem, figyelmesen nézzék meg
az értesítő szelvényen szereplő közintézmény

a fórumon bemutatkoznak az időközi
polgármesteri választáson induló
polgármester jelöltek.

címét!
Minden érdeklődő választópolgárt
HVI Vezetője
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szeretettel várunk!

Tisztelt Dévaványai Lakostársak!

teremteni, és a foglalkoztatást fejleszteni, illetve bővíteni
(pl: gyógynövénytermesztés).

A közelgő polgármester választás
alkalmából engedjék meg, hogy
néhány gondolat erejéig bemutatkozzam.
Leírjam
véleményeimet,
elképzeléseimet, melyek remélhetőleg hozzájárulnak városunk, Dévaványa felemelkedéséhez, az itt élő
emberek
életkörülményeinek
javításához.

Tovább kell azon dolgozni, hogy városunk töretlenül fejlődjön, legyen végre tornacsarnokunk, új piacterünk,
játszóterünk. Fel kell újítani a Nyugdíjas Klubot, a Civil
Házat. Régóta jogos kívánság a gyomai közút, illetve belterületi utak, járdák felújítása.

Kiss Károly vagyok, 57 éves, nős, családos. Jelenleg egy
békési építőipari cégnél dolgozom 23 éve alkalmazottként,
mint építésvezető, szakoktató.
Második ciklusban vagyok önkormányzati képviselő. A
Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke, és a Pénzügyi- Ellenőrző Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság
tagja.

A helyi civil szervezeteknek, egyesületeknek,
alapítványoknak, egyházaknak, városi és egyéb rendezvényeknek magasabb támogatást kell biztosítani.
Eddig is támogatója voltam ezen szervezeteknek, és eseményeknek. Megválasztásom esetén, továbbra is támogatni
kívánom mindezeket. Terveim között szerepel a városi
televízió létrehozása, mely folyamatosan tájékoztatást ad
városunk közösségi életéről.

Kiss Károly
független polgármester jelöllt

Városunk az elmúlt években igen sokat fejlődött.
(Szennyvízhálózat megvalósítása a Bogya-telepen is,
iskolák, óvodák, művelődési ház korszerűsítése, a fürdő fejlesztése, 2013-ban is kiépítésre került csapadékvíz-hálózat
7 km hosszban, szilárd útburkolati utak kiépítése, beltéri
utak aszfaltozása.
Meg kell még említenem néhány fontosabb teendőt
annak érdekében, hogy településünkről ne vándoroljanak
el a fiatalok.
- Véleményem szerint meg kell emelni az otthonteremtési támogatás összegét.
- Több önkormányzati bérlakást kellene vásárolni,
amire a fiatal kezdő házasoknak igen nagy szükségük
lenne, természetesen ehhez szorosan köthető a munkahelyek teremtése, megtartása.
- Tovább kell fejleszteni az egészségügyi ellátást: szükség lenne: ultrahangos készülékre, kardiológiai, belgyógyászati és hasi ultrahangra. Jó lenne elérni, hogy a
mammográfiai vizsgálatok kedvező fejlesztés esetén
helyben történjenek.
- Javaslatomra valósult meg a méh-nyakrák elleni
védőoltás, a nőgyógyászati szakrendelés (ingyenes) ellátása.
- Fontos a városunkban élők szociális helyzetének
javítása, mint nevelőszülő és bizottsági elnök is látom,
hogy a rászoruló családokon segíteni kell.
- Tovább kell vinni a naposcsibe-programot, a konyhakerti növények termesztéséhez földterület biztosítását
(ingyenesen), ami javaslatom alapján valósult meg.
Alapító tagja vagyok több képviselőtársammal együtt a
Dévaványai Szociális Szövetkezetnek. Itt elsősorban a
mezőgazdasági termelésben lehet munkahelyeket

Fontos a színvonalas kulturális és sportélet
hatékonyabb támogatása, cafetéria megadása, ami bizonyos szinten a szakmai- minőségi munka elismertségét
is jelenti.

Igaz hittel vallom, hogy Dévaványán civil szervezetek
nélkül nincs közösségi élet, ezért összefogásra van szükség.
Úgy érzem, hogy célkitűzéseimnek vannak reális esélyei
a megvalósításra szigorú gazdálkodás mellett, természetesen a képviselő-testület egyetértésével.
Szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen segítséget és bizalmat, azoknak akik az eddigi képviselői
munkámat segítették, építőjellegű javaslataikkal,
véleményeikkel, illetve kritikákkal hozzájárulva városunk
fejlődéséhez.
Döntéseimben mindig a város érdeke és előrehaladása a
cél.
Úgy érzem, hogy az eddigi munkám bebizonyította, hogy
nyíltan kiállok a lakosság mellett, és szívügyemnek tekintem településünk fejlődését. Több éves képviselői tapasztalat a város irányításában, illetve a döntések
meghozatalában való részvétel, a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás igazolhat abban, hogy továbbra is
érdemes városunkért dolgoznom. Érezve a biztatást,
ugyanakkor látva azt az igényt, amelyre az itt élő lakostársaimnak folyamatosan szükségük van.
Kérem, hogy 2013. november 10-én szavazatával
támogatni szíveskedjen polgármesteri megválasztásomat!
„ A MÚLTAT MEGBECSÜLNI,
A JÖVŐT KÖZÖSEN FELÉPÍTENI ! „
Köszönettel:
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Kiss Károly független polgármester jelölt

Tisztelt Választó Polgárok!
Először Is köszöNEtEmEt
szErEtNém kIfEjEzNI, az
öNök sEgítő bIztatásáért
jElöltségEmhEz, mElyről
ajáNló szElvéNyEIk
átadásáNak sokaságával
tEttEk taNúbIzoNyságot.
Novák Imre
független polgármester jelölt

magamról:
53 éves vagyok. Nagycsaládban élőként ismerem az
ifjúsági korosztályt foglalkoztató gondolatokat, problémákat. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a
családomnak, hiszen az ő létük, segítő támogatásuk
nagyon fontos a számomra. Korábban alkalmazottként
dolgoztam, majd a Környezet és Vízgazdálkodási Kutató Intézetnél megszerzett Országos képzési Jegyzékben felsőfokúként nyilvántartott környezet- és
hidrotechnológusi képesítés megszerzése óta,
környezetvédelmi szaktanácsadói, kereskedelmi, csomagolástechnikai tevékenységet végzek vállalkozóként.

sulását követően, nemcsak a városba érkezők számára
tárulhat kellemesebb, szemet gyönyörködtetőbb
látvány, hanem a kialakítást követően folyamatos
munkát ad jó néhány családnak.
A Betakarítási ünnep idejére meghívtam Szepsi
város delegációját, amely kisváros tőlünk 235 km-re,
a felvidéken található, Szlovákiában, egy esetleges
testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából. Ennek
lényege: kulturális és gazdasági kölcsönösségen alapuló együttműködés előkészítése.
befektetőket találtam munkahely teremtő beruházások megvalósulásához, amely egyes vállalkozások
számára - számomra érthetetlen okból - nem okozott
osztatlan sikert. A megvalósulás előtt álló beruházás
részleteiről már korábban, több írott sajtóból is értesülhettek, de a folyamatok további történéseiről a későbbiekben is tájékoztatni fogom Önöket.

Nyilvánvaló, hogy a képviselő-testület 2010-2014
között megalkotott ciklusprogramját maradéktalanul
követve, azt mindenkor szem előtt tartva vagyunk
kötelesek választott tisztségviselőként végezni a
meghatározottak szerint a feladatainkat. Így a
mozgástér korlátozott. Ennek ellenére, és a ciklusprogramot figyelembe véve elmondhatom, hogy folyamatos tárgyalásokat folytatok a minisztériumi
szaktárcáknál,
minden rendelkezésre álló eszközzel
közéleti életutam eseményei:
1999-2002 között önkormányzati képviselő, keresem a lehetőséget városunk élhetőbbé tételére.
valamint a Szociális Bizottság, és a Közművelődés és
A több, mint másfél évtizedes közéleti, szülővároSport Bizottság tagja is. Számos társadalmi szervezet som iránti elkötelezettségemből eredendően, itt szevezető tisztségviselője, illetve a Fidesz Országos retném leélni hátra lévő életemet. Nyilvánvaló, hogy
Önkormányzati Tagozatának is tagja.
eddig sem volt közömbös számomra városom sorsa.
2002-2006 között önkormányzati képviselő, a Természetesen, amennyiben bizalmat kapok Önöktől
Pénzügyi, Vagyonkezelő és Ellenőrző Bizottság tagja, a megkezdett munka folytatásához, a továbbiakban is
valamint az Egészségügyi Bizottság elnöke.
azon leszek, hogy bizonyítsak. Bizonyítsam elsősor1999-2007-ig a Szarvasi Agrár Rt. Igazgató Tanácsa ban azoknak, akik bíznak bennem, majd a
Felügyelő Bizottságának tagja.
kétkedőknek, de magamnak is azt, hogy amit felvál2006-2010 között alpolgármester, és a Békés laltam, képes vagyok végigvinni. Ehhez viszont
Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottságának egyedül kevés és képtelen vagyok. Szükségem van
tagja.
Önökre, az Önök építő javaslataira, kritikáira. Szükség
2010 óta szintén alpolgármester.
van együttgondolkodásainkra. Mert hiszem, hogy
2013.08.06-tól ügyvivő polgármester.
együtt Önökkel, olyan lakóközösséget vagyunk képe2013-ban végzett eddigi munkámról, a teljesség sek alkotni, ahol mindenki boldogulhat!
igénye nélkül:
amennyiben önök is innovatív, indulatmentes,
A mögöttem álló időszakban betekintést nyertem racionális döntések hívei, úgy kérem, hogy
még elmélyültebben az önkormányzati munkába. szavazataikkal támogassanak, hiszen nem az a
A 2013 áprilisában, az általam megszervezett, Dé- több, aki többet ígér, hanem aki tesz, hiszen a tettek
vaványán megtartott I. békés megyei turisztikai kon- minősítik az embert!
ferencia
eredményeképpen
előrehaladott
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
tárgyalásokat folytatok a túréri-tavak szabadidő
központtá történő átalakításáról. A terv megvalóNovák Imre polgármester jelölt
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Tiszta Lappal!

Valánszki Miklós Róbert
független polgármesterjelölt

Tiszta lappal, vagyis függetlenként,
minden pártpolitikától mentesen
kívánok indulni a 2013-as időközi
polgármester választáson.
Tiszta lappal, mert 15 évet dolgoztam
a hivatalnál és tisztában vagyok az
önkormányzat működésével, a döntések meghozatalába azonban eddig
nem lehetett beleszólásom.
Tiszta lappal, mert készen állok az új
alapokra helyezett együttműködésekre és az ésszerű kompromisszumokra.
Kedves Választópolgárok!
Szeghalmon születtem 1979. február 12. napján Tóth Erzsébet
és Valánszki Miklós gyermekeként. Édesapám utolsó munkahelye a Csepel Autógyárból alakuló Ikarus-Főnix Kft., édesanyám utolsó munkahelye pedig a Ladányi Mihály Könyvtár
volt, ahol előbbi műhelyvezetőként, utóbbi könyvtárvezetőként
dolgozott. A szüleim sajnos nagyon korán elhunytak, de elismert, megbecsült emberek voltak a településen, édesanyámat
posztumusz „Dévaványáért” elismerő címben részesítették.
2000-ben végeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán, igazgatásszervező szakon.
Első munkáltatóm a dévaványai székhelyű Észak-Békés
Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás volt, ahol
ifjúsági referensként dolgoztam. A diploma megszerzését
követően áthelyeztek az újonnan felálló Városi Gyámhivatalhoz, ahol vezetőként dolgoztam, majd 2005-ben Dévaványa
Város aljegyzőjévé választottak, mely tisztségeket 2012. december végéig töltöttem be. A közigazgatási rendszer átalakításával 2013. január 1. napjával a városi gyámhivatalok a
járási hivatalok szervezetébe integrálódtak, azóta a Békés
Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatalának vezetőjeként tevékenykedek.
Munkámat mindenkor igyekeztem és igyekszem a jogszabályok és szakmai szempontok szerint ügyfélbarát módon és
hatékonyan végezni. A munkám jellegéből kifolyólag tudom,
hogy egyes ügyekben mélyen bele kell avatkozni a családok
belső életébe, és ez rendkívül körültekintő eljárást kíván. A
közigazgatásban eltöltött 16 évem alatt gyakran konfrontálódni
kellett, és fel kellett vállalni olyan szakmai döntéseket, melyek
egyéni érdekeket, érzelmeket sértettek. Olyan felelősségteljes
döntéseket, melyek akár egy életre szóló hatással bírhattak a
gyermekek, családok számára, ugyanakkor egyenességgel,
megértően, korrekten, de határozottan kell eljárni, mely szemléletem nem változna meg megválasztásom esetén sem.
Véleményem szerint a jó polgármestert minősíti az emberekkel
való kapcsolata. A polgármester az önkormányzat minden
területére kell, hogy rálátással bírjon, de fontosabb, hogy azt
vezesse, irányítsa és összefogja a település egészét. Nem szabad egyetlen szakterületet sem a másik rovására előtérbe
helyezni, hanem az egészet egy egységként kell kezelni.
Munkába állásom óta egyetlen hivatásom volt, a köz szolgálata, melyre pályaválasztásommal is tudatosan készültem.
Minderre, végzettségemre és az évek alatt megszerzett gyakorlatra alapozva gondolom azt, hogy polgármesterként is helyt
állnék, és tenni tudnék a település és a lakosság érdekében.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Úgy vélem, hogy a leendő polgármester első és legfontosabb
célja kell, hogy legyen a meglévő munkahelyek megtartásához és új munkahelyek létesítéséhez szükséges
feltételek kialakítása. Az önkormányzatnak minden lehetőséget
meg kell ragadnia ahhoz, hogy mind az induló, mind a már
működő vállalkozásoknak a lehetőségekhez mérten megfelelő
segítséget nyújtson, és elősegítse a tartós munkanélküliek, a
pályakezdő fiatalok, középkorúak és fogyatékossággal élők
vagy csökkent munkaképességű emberek munkába való integrációját.
1. Önkormányzat vállalkozási tevékenysége
Az önkormányzat szabad kapacitása terhére jelenleg is művel
földterületeket, melyek a jelenleginél kedvezőbb hasznosítását
meg kell oldani. Több vállalkozói szemlélet szükséges, a
„sajátnak tekintéssel”, a „sajátnak érzéssel” gazdaságosabban,
hatékonyabban kell működni.
2. Idegenforgalom
Véleményem szerint az idegenforgalom fejlesztése az egyik
legnehezebb feladat a településen. A további, jelentős saját erőt
igénylő befektetések helyett a marketingre kellene fordítani
több figyelmet, az eddigi passzív várakozás helyett aktív szereplővé szükséges válni.
3. Helyi vállalkozások segítése
• Az önkormányzatnak fontos szerepe van abban, hogy
megfelelő „vállalkozóbarát” környezetet biztosítson, alakítson ki. Ideális esetben a gazdaságfejlesztés az önkormányzat,
a vállalkozások és a lakosság összefogásán alapul, melyre
törekedni kell.
• Fenn kell tartani és lehetőségeink szerint növelni kell a
munkahely teremtési, megtartási támogatást, az eddigi
igen bürokratikus gyakorlatot a lehetőségekhez képest
egyszerűsíteni kell.
• Új munkahelyek létesítéséhez szükséges az önkormányzat
aktívabb hozzáállása, kezdeményező készségének
növelése.
• Indokolt, hogy a települést vagy azon keresztül a lakosságot
érintő komolyabb változások, események, kérdések kapcsán
kikérésre kerüljön a lakosság és a vállalkozók, cégek
véleménye, mely történhet eseti jelleggel, vagy időszakonként.
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM
• A Szociális Földprogramot tovább kell folytatni, illetve
annak keretében bővíteni lehetne az adható támogatást.
• Elérendő cél a háztáji gazdaságok felélesztése, ezáltal
csökkentve a vidéki emberek kiszolgáltatottságát. Meg kell
teremteni a lehetőséget a napos csibén kívül pl. a gyümölcsfa
ültetésre és a sertésnevelésre.
• Segíteni kell a szociális szövetkezetek létrehozását, mely
hátrányosabb helyzetű családok mindennapi megélhetését biztosítaná.
• Továbbra is működtetni kell a közmunkaprogramokat, az
ellenőrzést/szankcionálást fokozni szükséges - ahol kell.
• Mindenki kerülhet olyan helyzetbe, mikor lakását elhagynia
szükséges, vagy fedél nélkül tudná csak az éjszakát tölteni,
ezért fontosnak érzem szükséglakás működtetését.
• Jelenleg is gondot okoz és várhatóan a közeljövőben ismét
felmerül a háziorvosi ellátás kérdése. A problémát megelőzve
gondoskodni kell a folyamatos orvosi ellátásról.
• Lehetőség szerint ismét biztosítani kell a településen
ügyeletes orvost, továbbá vizsgálni kell, milyen módon
lehetne szakorvosi rendelést a településre hozni, vagy az
idősek utazását megszervezni a szakorvosok rendeléseire.
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• Meg kell vizsgálni a házi segítségnyújtás működtetésének
lehetőségeit, hogy az azt igénybe vevők számára saját otthonukban nyújtson önálló életvitelük fenntartását biztosító
gondoskodást.
CSALÁD, IFJÚSÁG, CIVIL SZERVEZETEK
A család, szereteten és összetartozáson alapuló egységként
alapja a társadalomnak. A „jól működő” család egyik alapja a
munka, a másik a pihenés és a szabadidő hasznos
eltöltéséhez kapcsolódik.
• Jelenleg 6 kiemelt városi rendezvényen vehetnek részt a
családok. Ki kellene emelni néhány olyan rendezvényt, amelyet más környékbeli településekhez hasonló nívóval kell
megrendezni, de ehhez rendelve a szükséges forrást is.
• Az önkormányzat a településünkön jelenleg minden évben
8 kitüntetést, elismerő címet adományoz, mely rendszert át
kell gondolni, ne értéktelenedjenek el azok.
• A civil szervezetek részére biztosított támogatási rendszer
fenntartásával ösztönözni, fokozni szükséges a város életében
betöltött szerepüket, segíteni kell pályázati aktivitásuk
emelkedését.
• Átgondolásra érdemesnek tartom az ingyenes óvodai
készségfejlesztő foglalkozások bevezetését, mint pl. lovaglás, idegen nyelvű nevelés.

VÁROSFEJLESZTÉS
Az előzőeken túl az alábbi műszaki fejlesztések megvalósítását
tartom kiemelendőnek:
• folytatni kell a burkolt csapadékvíz elvezető csatornák
kiépítését,
• a belterületi önkormányzati utak további szilárd burkolattal
való ellátását,
• járda építését - felújítását,
• szükséges a közvilágítás korszerűsítése,
• fontosnak tartom térfigyelő kamerarendszer kiépítését,
• minden eszközt megragadva el kell érni a DévaványaGyomaendrőd és Dévaványa-Körösladány közötti közút
időtálló technológiával történő felújítását,
• folytatni szükséges a kerékpárút kiépítését,
• a valós városközponttá alakítást,
• itt az ideje, hogy a város eddig kevésbé előtérbe helyezett
területei is a figyelem középpontjába kerüljenek,
• folyamatosan nyitva álló játszóterek építését,
• a gyepmesteri telep beindítását,
• a piactér asztalokkal ellátott részének a lefedését,
• a sportcsarnok megépítését.
A hely szűke miatt elképzeléseimet itt csak címszavakban
tudtam bemutatni, a továbbiakról a valanszki-robert.webnode.hu
oldalon, szórólapjaimból vagy személyesen informálódhatnak
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Helyi választási iroda hírei
Helyi Választási Bizottság tagjai:
Dr. Hegedűs István – HVB elnöke
Dévaványa, Árpád u. 10.
Fekete András – HVB elnök-helyettese
Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
Tóth Erika – HVB tagja
Dévaványa, Körösladányi u. 68.
Kárpáti Zsuzsanna (szn: Szabó Zsuzsanna) – HVB póttagja Dévaványa, Árpád u. 46/1.

A Helyi Választási Iroda címe, elérhetősége:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Telefon: 66/483-100
Fax: 66/484-100
e-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Helyi Választási Iroda tagjai:
Balogh Csilla jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
a Helyi Választási Iroda vezető-helyettese
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi vezető
a Helyi Választási Iroda tagja

Győrfi József informatikus
a Helyi Választási Iroda tagja
Tóth Katalin
a Helyi Választási Iroda tagja
Szűcs Mariann
a Helyi Választási Iroda tagja

Szavazatszámláló Bizottságok
jegyzőkönyvvezetői:
1. sz. szavazókör: Tóth Mihályné
Dévaványa, Árpád u. 46.
2. sz. szavazókör: Cserven Csilla
Dévaványa, Konrád u. 10.
3. sz. szavazókör: Kiss Ferencné
Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.
4. sz. szavazókör: Gyuricza Sándorné
Dévaványa, Sport u. 18.
5. sz. szavazókör: Fehér Józsefné
Dévaványa, József A. u. 3.
6. sz. szavazókör: Gyányi Irén
Dévaványa, Csokonai u. 8.
7. sz. szavazókör: Pócsik Eszter
Dévaványa, Bethlen G. u. 3.
8. sz. szavazókör: Ernyes Csilla
Dévaványa, Sarló u. 10.
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bizottsági tagok
a 2013. november 10.-ére kitűzött időközi polgármester
választáson működő szavazatszámláló Bizottságok tagjai
1. szavazókör:

KönYves K. útI ÓvoDA - Dévaványa, Könyves K. u. 13.

Tagjai:
Berczi Sándorné (elnök) Dévaványa, Bethlen G. u. 10.
Horváthné Balogh Éva (elnökh.) Dévaványa, Szeghalmi út 66.
Nagyné Hermeczi Erzsébet (tag) Dévaványa, Hunyadi u. 29.
Tóth Mihályné (jkv.) Dévaványa, Árpád u. 46.
2. szavazókör:

vAss-telePI IsKolA - Dévaványa, Szeghalmi út 12.

Tagjai:
Szabó Józsefné (elnök) Dévaványa, Rákóczi u. 52/1.
Törőcsik Mária (elnökh.) Dévaványa, Széchenyi u. 5.
Kiss Péterné (tag) Dévaványa, Zrínyi u. 134.
Cserven Csilla (jkv.) Dévaványa, Konrád u. 10.
3. szavazókör:

KossutH útI ÓvoDA - Dévaványa, Kossuth út 5.

Tagjai:
Csekő Katalin (elnök) Dévaványa, Hajós u. 6.
Dékányné Kőszegi Anna Judit (elnökh.) Dévaványa, Kígyó u. 1.
Bereczki Ildikó (tag) Dévaványa, Báthory u. 14.
Kiss Ferencné (jkv.) Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.
4. szavazókör:

vánYAI AmBRus áltAlános IsKolA
- Dévaványa, Vörösmarty út 6-8.

Tagjai:
Imréné Szűcs Erika (elnök) Dévaványa, Rákóczi u. 57.
Süle Lászlóné (elnökh.) Dévaványa, Kisfaludy u. 9.
Kovács Mihályné (tag) Dévaványa, Hunyadi u. 122.
Mészár Anett (tag) Dévaványa, Széchenyi u. 34.
Balog Gézáné (tag) Dévaványa, Nap u. 10.
Gyuricza Sándorné (jkv.) Dévaványa, Sport u. 18.
5. szavazókör:

KöRöslADánYI útI IsKolA
-Dévaványa, Körösladányi út 1.

Tagjai:
Bereczki Árpádné (elnök) Dévaványa, Köleshalmi út 18.
Tóthné Bere Mária (elnökh.) Dévaványa, Kör u. 13.
Janó Istvánné (tag) Dévaványa, Petőfi u. 37.
Fehér Józsefné (jkv.) Dévaványa, József A. u. 3.
6. szavazókör:

művelőDésI Ház - Dévaványa, Gyöngy út 2.

Tagjai:
Balogh Aranka (elnök) Dévaványa, Zrínyi u. 61.

Tóth Julianna (elnökh.) Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.
Tóthné Túri Kitti (tag) Dévaványa, Vajda u. 4.
Gyányi Irén (jkv.) Dévaványa, Csokonai u. 8.
7. szavazókör:

CsAláDsegÍtő szolgálAt - Dévaványa, Eötvös u. 44.

Tagjai:
Barna Sándorné (elnök) Dévaványa, Bartók B. u. 10.
Szűcs Ferencné (elnökh.) Dévaványa, Tompa u. 19.
Kovács Éva (tag) Dévaványa, Zrínyi u. 61.
Pócsik Eszter (jkv.) Dévaványa, Bethlen G. u. 3.
8. szavazókör:

HAjÓs útI ÓvoDA - Dévaványa, Hajós u.24.

Tagjai:
Brakszatóriszné Seres Margit (elnök) Dévaványa, Hajós u. 24.
Furka Lászlóné (elnökh.) Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16.
Galgóczi Lászlóné (tag) Dévaványa, Május 1. u. 15.
Ernyes Csilla (jkv.) Dévaványa, Sarló u. 10.
Póttagok:
Hermeczi Hajnalka Dévaványa, Viharsarok u. 31.
Sándor Tünde Dévaványa, Dózsa Gy. u. 31.
Oláhné Szűcs Krisztina Dévaványa, Hold u. 20/4.
Szabó Gyuláné Dévaványa, Deák F. u. 79/1.
Ambrus Ignác Dévaványa, Dobó u. 11.
Varga Istvánné Dévaványa, Kodály u. 2.
Somogyi Regina Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. II. em. 8. aj.
Tóth Éva Dévaványa, Nyíl. u. 25.
Benke Dóra Dévaványa, Asztalos u. 10.
Szitásné Gőz Csilla Dévaványa, Borona u. 11.
Séllei Tünde Dévaványa, Sarló u. 23.
Juhász Tamás Dévaványa, Zöldfa u. 16.
Kecse Mariann Dévaványa, Tompa u. 18.
Papp Gergő Dévaványa, Szeghalmi út. 119/1.
Tóth Edit Dévaványa, Gyöngy u. 6.
Elek Mária Dévaványa, Körösladányi út 89.
Korán Nóra Dévaványa, Szegfű u. 12.

Figyelem!

lapzárta

2013. október 21., 16 óra!!!
KövetKező szám megjelenése:

November 1.
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