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DV/674-2/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

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

Cserkúti András a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának vezetője,  

dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Bakó Bernadett a 

DÁMK és Bölcsőde igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, valamint 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a vendégként meghívottakat, valamint a tévé 

képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester, Kiss Károly 

alpolgármester, Nyuzó Marietta képviselő, valamint Kónya Dávid János képviselő nem jelent 

meg, akik távolmaradásukat jelezték.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A Békés megyei utak állapotáról, valamint a várható felújításokról szóló 

tájékoztató megvitatása, különös tekintettel Dévaványa településre.  

Előadó:  Cserkúti András a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

Békés Megyei Igazgatóságának vezetője 

 

2. A 2022. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:    Czene Boglárka jegyző 
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4. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozóan. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

7. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Döntés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

jogszabályváltozás miatt. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

9. Döntés belső ellenőr kiválasztásáról a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok 

elvégzéséhez. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

10. Döntés a közművelődésről szóló 22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtásról. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

11. Döntés a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelméről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2022. évi támogatására 

benyújtandó pályázat megvitatása. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Bejelentések. 
 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Költségalapú bérlakás bérlőkijelölésről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntés a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatban. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Döntés Salánki Erzsébet Jolán és Bere Ferenc ingatlanrész vásárlási kérelméről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Dévaványa város tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a 

Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, 
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valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére 

történő átruházásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

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 az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

3/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 27-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Békés megyei utak állapotáról, valamint a várható felújításokról szóló 

tájékoztató megvitatása, különös tekintettel Dévaványa településre.  

Előadó:  Cserkúti András a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

Békés Megyei Igazgatóságának vezetője 

 

2. A 2022. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:    Czene Boglárka jegyző 

 

4. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozóan. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

7. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Döntés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

jogszabályváltozás miatt. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

9. Döntés belső ellenőr kiválasztásáról a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok 

elvégzéséhez. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 
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10. Döntés a közművelődésről szóló 22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtásról. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

11. Döntés a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelméről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2022. évi támogatására 

benyújtandó pályázat megvitatása. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Költségalapú bérlakás bérlőkijelölésről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntés a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatban. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Döntés Salánki Erzsébet Jolán és Bere Ferenc ingatlanrész vásárlási kérelméről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Dévaványa város tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a 

Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, 

valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére 

történő átruházásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem tesz. 

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. január 6-án Gyomaendrődön, majd január 12-én Békésen megbeszélésen vett 

részt a BMSK sportcsarnok beruházással kapcsolatban. Az utóbbi megbeszélésen a 

BMSK önkormányzati osztályvezetője Fekete László is részt vett. Január 26-án a 4. 

körös hiánypótlás is megérkezett a tervezők részére, így amennyiben ezek a kiegészítő 

részek is rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás elindításának nem lesz akadálya.  

- 2022. január 13-án a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport tartott ülést, ahol a 2022. 

évi költségvetést tárgyalták. 

- 2022. január 14-én sikeresen benyújtásra kerültek a TOP Plusz pályázatok, továbbá a 

hiánypótlások is beérkeztek, jelenleg a döntés eredményére várnak. Ugyan ezen a napon 

megtörtént a szennyvíztisztító telep, a vonalas létesítmények egy részének a 

felújításával, illetve az egyes ingatlanok bekötésének a rekonstrukciójával kapcsolatos 

területátadás. Január 27-én a rekonstrukcióval kapcsolatban volt megbeszélés. 

- 2022. január 21-én a Gyulai Tankerületi Központtal, valamint a tervezőkkel történt 

egyeztetés a művészetoktatási intézmény épületével kapcsolatos beruházás 
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kivitelezéséről. Az elektromos hálózat kiépítésével kapcsolatos félreértés tisztázását 

követően a megegyezés szerint március-április hónapban átadásra kerül sor.  

Ugyan ezen a napon a Magyar Kultúra napja alkalmából átadásra került a „Dévaványa 

Kultúrájáért” kitüntetés – a képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben Tóth 

Mária Veronika részére ítéli oda.  

- 2022. január 24-én ismét összeült a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport.  

- A mai napon egyeztetett egy leendő bérlővel a jövőben kialakításra kerülő 

üzemcsarnokkal kapcsolatban,  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy 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, 5 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: 

4/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 366/2021.(XI.25.); 

367/2021.(XI.25.); 370/2021.(XI.25.); 372/2021.(XI.25.); 374/2021.(XI.25.); 

379/2021.(XI.25.); 380/2021.(XI.25.); 381/2021.(XI.25.); 384/2021.(XI.25.); 

390/2021.(XII.9.); 394/2021.(XII.9.); 395/2021.(XII.9.); 397/2021.(XII.9.); 

398/2021.(XII.9.); 399/2021.(XII.9.); 400/2021.(XII.9.); 403/2021.(XII.9.); 

404/2021.(XII.9.); 411/2021.(XII.17.); 412/2021.(XII.17.); 413/2021.(XII.17.); 

414/2021.(XII.17.); 415/2021.(XII.17.); 416/2021.(XII.17.); 417/2021.(XII.17.); 

Dv. Kt. határozatok és a 387/2021.(XI.25.); Dv. Kt. zárt ülésen hozott 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.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a Békés megyei utak 

állapotáról, valamint a várható felújításokról szóló tájékoztató megvitatása, különös tekintettel 

Dévaványa településre.  

A testület részéről több észrevétel is felmerült a 2021. december 9-ei testületi ülésen az utak 

állapotával kapcsolatban, ezért a mai ülésre felkérték Cserkúti Andrást, a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának vezetőjét, hogy egy rövid tájékoztatást adjon az 

utak jelenlegi állapotáról, valamint a várható felújításokról Dévaványa településre tekintettel.  

Felkéri Cserkúti Andrást, hogy tartsa meg a tájékoktatóját.  

Cserkúti András megyei igazgató – köszönti az ülésen résztvevőket, majd ezt követően egy 

rövid tájékoztatást ad a Békés Megyei Igazgatóság feladatairól és működési elvéről. Elmondja, 

hogy a cég a megyei közúthálózat kezelője, üzemeltetője, fenntartója, amely körülbelül  
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1583 km úthálózatot foglal magába – gyorsforgalmi út, összekötő út, mellékút, főúthálózat -, 

ezen kívül körülbelül 136 db hidat és közel 136 km kerékpárút hálózatot. 

A klasszikus üzemeltetésre vonatkozó munkálatokat a Magyar Állam finanszírozásával tudják 

megvalósítani, amelyre az állam évente 2,3-2,5 milliárd forintot biztosít. Ezen felül az egyéb 

fejlesztési beruházásokat külső források – TOP Plusz pályázatok, EU-s források, Magyar Falu 

Program finanszírozások – bevonásával tudják elvégezni.  

2015-2020. között évente átlagosan 20,6 km, míg 2021. évben 35 km úthálózati hossz került 

felújításra külső forrás igénybevételével. Az idei évben véleménye szerint akár 40-70 km-re is 

növekedhet ez az érték.  

A település közvetlen környezetében a TOP maradvány forráscsomagon belül kerülne 

felújításra a Körösladányt-Gyomaendrődöt összekötő 4232-es út egy része, a gyomaendrődi híd 

előtt és a híd után lévő 500 méteres útszakasz mindkét irányban. 

A Komplex útfelújítási programon belül a 4232-es út felújításának folytatása kerülne 

kivitelezésre, további 600 méteren keresztül Gyomaendrőd belterületén. Ebben az esetben a 

főúton lévő református templomtól, a 46-os út kereszteződéséig kerülne felújításra az út.  A 

jelenlegi programon belül a gyomaendrődi híd is újratervezésre kerülne, kerékpáros úttal 

kiegészítve. 

A 4205-ös Dévaványa-Ecsegfalva-Kisújszállást összekötő út egy részének a felújítása már 

megvalósult 2021-ben a Magyar Falu program pályázatnak köszönhetően, de a hiányzó 

szakaszokat is be fogják fejezni. 

Ugyan ezen programon belül hoznák helyre a 4232-es út teljes szakaszát,  

Körösladány-Gyomaendrőd között. 

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy mindezek fontos beruházások, és 

örömmel veszi, hogy a település környezetében ilyen mértékű felújítások várhatók. Fontosnak 

tartja a Kisújszállás-Körösladányt összekötő útszakasz rendbetételét is, egyetlen problémának 

az ecsegfalvi híd felújítását tartja, amelyre már korábban is kértek árajánlatot.  

Cserkúti András megyei igazgató – az ecsegfalvi híd rendbehozatalának tervei elkészültek, az 

engedélyek rendelkezésre állnak. 2021-ben a felújításra támogatási szerződést akartak kötni, de 

az elfogadott kormányrendelet szerint országos szinten hídfelújításokra mindösszesen 19 

milliárd forintot határoztak meg. Ezt követően arra a döntésre jutottak, hogy 2023-ra elindulhat 

az ecsegfalvi, valamint a körösladányi Sebes-Körös híd rekonstrukciója. A megszerzett 

engedélyeket próbálják érvényben tartani, és bíznak abban, hogy 2023-ra ezen forrás is 

rendelkezésre fog állni. 

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint a megye fejlődését elősegíti az utak 

rendbetétele. Az M44-es autóút több szakasza is átadásra került már, de Békés megye északi 

részén a 4-es számú főútra történő kijutás a fontos. Körösladányban a Henkel Magyarország 

Kft. nagy teherforgalmat bonyolít le, ezért nagy könnyítés lenne számára, ha Ecsegfalva felől 

tudnák megközelíteni a céget. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a tájékoztatóval kapcsolatban? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – gyakran jár Gyomaendrőd felé, és megerősíti, hogy a 

gyomaendrődi hídnál lévő rész nagyon rossz állapotban van. 

Ecsegfalva után a megye határt elhagyva tapasztalta, hogy az út nagyon kátyús, többször le 

kellett húzódnia az úton, hogy a szembe jövő forgalmat ne zavarja.  

Cserkúti András megyei igazgató – jelezni fogja a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóság 

vezetőjének az észrevételt. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Szükséges figyelembe venni, 

hogy a Jász-Nagykun Szolnok megyei képviselő vélhetően fontosnak tartja a saját körzetébe 

tartozó utak állapotát, de elsősorban nem az említett útszakasz felújítása élvez prioritást. 

Korábban már jelezték, hogy Békés megyének fontos lenne ezen útszakasz felújítása, de sajnos 

még nem került rá sor.  

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 
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Földi Imre képviselő – köszönti az ülésen résztvevőket. A gyomaendrődi hídtól felújításra 

kerülő 500 méteres útszakaszt kevésnek tartja. Véleménye szerint nagyobb távolság van a híd 

és a már korábban rendbehozott rész, a tangazdaság között. 

Cserkúti András megyei igazgató – meg fogja nézni a pontos terveket, és vissza fog jelezni 

ezzel kapcsolatban a polgármesternek.  

Földi Imre képviselő – ugyan ezt tapasztalta Ecsegfalva felé közlekedve, ahol megvalósult a 

Körös-Maros Nemzeti Park Állattartó telepe. Az „S” kanyart követően van 400 méter, ahol 

egyáltalán nem történt felújítási munkálat. 

Dévaványa belterületét érintően elmondja, hogy az Eötvös utca is felújításra szorul. A leendő 

orvosi rendelővel kapcsolatban megkérdezi, hogy amennyiben az önkormányzat kéri, mennyi 

időn belül lehetne gyalogátkelőhelyet létesíteni? 

Cserkúti András megyei igazgató – sajnos az Eötvös utca rendbehozatalára jelenleg nincsenek 

tervek, források, de amennyiben nagy igény lenne rá, megpróbálják a felújítási-fejlesztési 

listába felvenni. A gyalogátkelőhely létesítése önkormányzati feladatkörbe tartozik, a 

közútkezelő csak közreműködik. A „Zebra minimum” nevű ajánlásban leírtakat figyelembe kell 

venni, annak követelményeit be kell tartani. Az elkészült útburkolati jeleket, valamint a 

jelzőtáblákat a közút kezeli, amennyiben állami úton valósul meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Elmondja, hogy a TOP Plusz 

programokon belül lehet pályázni olyan belterületi utak felújítására, amelyek önkormányzati 

tulajdonban vannak, emiatt elgondolkoznak azon, hogy visszavegyék ezeket az állami 

tulajdonban lévő utakat. Korábban szó volt már arról, hogy a leendő orvosi rendelőnél lévő  

4-es kereszteződéshez fekvőrendőrt helyezzenek ki, de állami tulajdonban lévő útra nem lehet.  

Megköszöni Cserkúti Andrásnak, hogy a mai ülésen részt vett.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a tájékoztatóhoz? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja Cserkúti András megyei igazgató tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

5/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei utak állapotáról, 

valamint a várható felújításokról szóló tájékoztatót – különös tekintettel Dévaványa 

településre – elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Békés megyei utak állapotáról, valamint a várható felújításokról szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

2022. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása.  

Elmondja, hogy az előzetes költségvetést a képviselő-testület a 2021. novemberi ülésén 

tárgyalta, ekkor a költségvetés bevételi főösszege tervezet szintjén 3.581.621 eFt, a kiadási 

oldal 4.364.058 eFt volt. A különbözet 782.437 eFt. Ebből működési hiány 90.730 eFt, a 

fejlesztési hiány 691.707 eFt volt. A költségvetés jelenlegi bemutatása ezekből a főbb 

számokból kiindulva történik.  
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A Költségvetés Egyeztető Munkacsoport ülésein elhangzott véleményeket és javaslatokat 

követően, a módosítások elvégzése után a költségvetés bevételi főösszege 3.175.422 eFt, a 

kiadási főösszege 4.431.887 eFt. Az 1.256.465 eFt különbözet a várható maradványból kerül 

kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik. A működési egyenleg 

pozitív 3.020 eFt, a felhalmozása hiány 1.259.485 eFt. A költségvetés főösszege bevétellel, 

kiadással egyezően 4.431.887 eFt. 

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, amennyiben az 

írásos anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a működési egyenleg 

pozitív, amelyet úgy sikerült elérni, hogy 10.000 eFt tartalékot is tartalmaz a költségvetés a 

korábbi évektől eltérően. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

Költségvetés Egyeztető Munkacsoport januárban 2 alkalommal is összeült, ezúton is köszöni a 

résztvevőknek a munkáját. Bizottságuk az anyagot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a költségvetés főösszegét, amely bevétellel, kiadással egyezően 4.431.887 eFt. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatát.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

résztvevőket. A bizottság elfogadta a költségvetés főösszegét, amely bevétellel, kiadással 

egyezően 4.431.887 eFt és egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – köszönti az 

ülésen megjelenteket. A bizottság az anyagot megtárgyalta és egyhangúlag a rendelet 

megalkotását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2022. évi költségvetését 4.431.887 eFt főösszeggel kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendeletét 

az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-a előírja a középtávú terv készítését, amelynek határideje évente legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadása. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 2014. február 28-i határnappal adóssága 

nincs, és a későbbiekben sem kíván adósságkeletkeztető jogügyleteket kötni. 

Megadja a szót Földi Imre részére.  

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

ülésen az előterjesztést megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadásra javasolják a  

képviselő-testület felé. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 

részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését. 

Megkérdezi, hogy e témával kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

6/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2022. évtől 2025. évre szóló középtávú tervét, 

Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.  

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2022. - 2025. évekre.  

Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. 
Tárgyév 

2022.  

2023. 

év 

2024. 

év 
2025. év 

Helyi adók 01 165.700 172.050 172.050 172.050 

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

02 15.732 972 972 972 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 

származó bevétel 

04 151.014 151.014 151.014 151.014 

Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek 
06     

Díjak, pótlékok, bírságok 07 1.437 1.437 1.437 1.437 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08     

Saját bevételek (01+…+08) 09 333.883 325.473 325.473 325.473 



10 

 

Felvett hitel tőketartozása/év 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 
11 0 0 0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
13 0 0 0 0 

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (10+…+13) 
14 0 0 0 0 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  azonnal   

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata.  

Elmondja, hogy a településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének és 

feladatellátásának elősegítését évek óta a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal látta/ látja 

el, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja 

értelmében, illetőleg   a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései 

szerint. 

A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése a joganyag 

hatályba léptetésétől kezdődően tartalmazta, hogy a települési és a nemzetiségi 

önkormányzatok között a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása céljából megkötött 

megállapodás, majd hatósági szerződést minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  

A Törvény 2020. július 1-i módosításának köszönhetően már ez a rendelkezés akként módosult, 

hogy: „80. § (2)  A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.” 

Annak ellenére, hogy az eddigi éves felülvizsgálatnak jogszabályi kötelezettsége már nincs, 

viszont az említett jogszabály módosítás eredményezett olyan változásokat, amiket a hatósági 

szerződésen keresztül kell vezetni: 

- Változott a Tv. 80. § (1) c) pontja, miszerint a helyi nemzetiségi önkormányzat 

székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatal feladata „a testületi 

ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a testületi ülések 

jegyzőkönyvei esetében” illetőleg „a jegyzőkönyvek benyújtásában való 

közreműködés” is. 

- Módosult a Tv. 80.§ (4) bekezdése is,  kiegészült az alábbi aláhúzott szövegrésszel: „A 

helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni 

kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 

nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, 

továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén 

és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.” 

A jelzett jogszabályi változások ezért átvezetésre kerültek az érvényes szerződésben. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

egyhangúlag a hatósági szerződés elfogadását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, 

tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő és 2022. február  

1-jétől hatályos hatósági szerződést kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

7/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, tárgyi feltételek, 

alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő és 2022. február  

1-jétől hatályos, jelen határozat mellékletét képező hatósági szerződést. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2022. február 1. 

Melléklet: 1 db hatósági szerződés 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozóan. 

Szarka Andrea aljegyző elkészítette az előterjesztést, amelyben részletes leírást adott a 

jogszabályi rendelkezésekről, valamint kifejtette az óvodába történő jelentkezés módját és a 

beíratások időpontját. 

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsődébe történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel 

időpontjára a 2022/2023. nevelési évre az intézményvezető 2022. április 25-26. napját jelölte 

meg. 

1. A 2022. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2022/2023. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2022. április 25-én (hétfő)  800-1600 óráig, valamint 

2022. április 26-án (kedd)  800-1600 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. alatti óvodai székhelyen. 

2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a 

határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az anyagot megtárgyalta, a határozati javaslatban foglalt időpontokkal egyetértenek 

és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért az óvodai beíratások időpontjával a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a 

határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

8/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dévaványai 

Általános Művelődési Központ és Bölcsődébe történő óvodai jelentkezés módját és az 

óvodai felvétel időpontját a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A 2022. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2022/2023. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2022. április 25-én (hétfő)  800-1600 óráig, valamint 

   2022. április 26-án (kedd)  800-1600 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. alatti óvodai székhelyen. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással 

kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a 

helyben szokásos módon. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

döntés az óvodai nyári zárva tartásáról. 

Elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az 

óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak 

szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az 

óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról 

legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde igazgatójának javaslata alapján az 

óvoda 2021/2022-es nevelési évet érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek 

gyakorlata alapján 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 19. napja között 10 munkanap. A 

szünetet követően az óvoda 2022. augusztus 22. napjától várja a gyermekeket. 

A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 

az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottság egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal és elfogadásra javasolja a 

testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde óvoda nyári 

zárva tartás időpontja 2022. augusztus 8. - 2022. augusztus 19. napja között legyen kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

9/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde óvoda nyári zárva tartás időpontját 2022. augusztus 8. 

- 2022. augusztus 19. napja között határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:   Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója 

Határidő:  2022. február 15. 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely döntés a bölcsőde 

nyári nyitvatartási rendjéről. 

A polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét 

a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a 

gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 

37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva 

tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde vezetőjének javaslata, hogy a 

bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét rendhagyó módon 2022. június 01. - 2022. augusztus 5. 

napja, valamint 2022. augusztus 22. – 2022. augusztus 31. között terjedő időszakban, 

munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg a képviselő-testület, igazodva az óvoda nyári zárva 

tartásához.  Ezt követően 2022. augusztus 22-től ismételten várja a gyermekeket a bölcsőde. 

Megadja szót Purger Ferenc bizottsági elnöknek, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltak szerint 

egyetértenek a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde bölcsődei 

nyári nyitvatartási rendje 2022. június 1. - 2022. augusztus 5. napjáig, valamint 2022. augusztus 

22. – 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig kerüljön 

meghatározásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

10/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde bölcsődei nyári nyitvatartási rendjét 2022. június 1.  

- 2022. augusztus 5. napjáig, valamint 2022. augusztus 22. – 2022. augusztus 31. napjáig 

terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 

tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:   Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő:  2022. február 15. 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza 

és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes 

tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a felvételi körzetek 

megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 

1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot 

a kijelölt körzetek tervezetéről. 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, 

a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi 

önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról 

február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

Mellékletben megküldésre került az általános iskolák 2022/2023 tanévre vonatkozó kötelező 

felvételt biztosító körzeteinek meghatározása járási bontásban. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 335/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat. számú döntését ne 

módosítsa, azaz értsen egyet a kialakított, „A kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárai Gyomaendrődi járás 2022/2023. tanév„ megnevezésű tervezetben 

meghatározottakkal. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolják a  

képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 
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Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

11/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi 

Központ által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraival 

a 2022/2023. tanév vonatkozásában, a körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslattétellel nem kíván élni. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Gyulai Tankerületi Központot a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2022. február 15. 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Czene Boglárka jegyző – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely döntés a 

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról jogszabályváltozás miatt. 

Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére. 

Valánszki Róbert polgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.   

Czene Boglárka jegyző – javasolja, hogy Valánszki Róbert polgármestert a döntéshozatalból 

ne zárják ki. 

A jegyző szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

12/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Valánszki Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt,  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző  

Határidő:  azonnal  

 

 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy jogszabályi változás történt, amely az 

előterjesztésben részletesen leírásra került. A polgármesterek illetményemelésére vonatkozó 
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jogszabály módosítás miatt a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a főállású 

polgármester illetménye és költségtérítése ügyében. A döntés nem opcionális, hanem a 

törvénynek való megfelelést szolgálja. A jogszabályok értelmében a polgármester  

illetményalapja 1.300.000,-Ft, így ez alapján kiszámítható a főállású polgármester illetménye, 

amely összegszerűen bruttó 845.000,-Ft. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat a testület felé, miszerint 

Valánszki Miklós Róbert polgármester illetménye 2022. január 1. napjától bruttó 845.000,-Ft 

összegben kerüljön megállapításra. 

Czene Boglárka jegyző – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Miklós Róbert polgármester illetménye 2022. január 1. 

napjától bruttó 845.000,-Ft összegben kerüljön megállapításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

13/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Miklós Róbert 

polgármester illetményét 2022. január 1. napjától bruttó 845.000,-Ft összegben állapítja 

meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy határozatban szükséges döntenie a  

képviselő-testületnek a főállású polgármester költségtérítéséről, amelynek határát szintén 

jogszabály határozza meg, tekintettel arra, hogy ez az összeg a polgármester tiszteletdíjával 

együtt mozog. A polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult, így ez alapján kiszámítható a főállású polgármester 

költségtérítése, amely összegszerűen 126.750,-Ft. 

Megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyhangúlag egyetért, miszerint Valánszki Miklós Róbert 

polgármester részére 2022. január 1. napjától illetménye 15%-áig terjedő költségtérítés kerüljön 

megállapításra. 

Czene Boglárka jegyző, megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megkérdezi, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíja fog 

változni? 

Czene Boglárka jegyző – nem fog változni. Jogszabály alapján egy felső korlát került 

meghatározásra, miszerint az alpolgármesterek tiszteletdíja nem érheti el a főállású 

polgármester tiszteletdíjának a 90%-át, alsó korlátja nincs. 

Megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére. 
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Valánszki Róbert – polgármester nyilatkozik arról, hogy a 126.750,-Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

Czene Boglárka jegyző – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az adott témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A jegyző ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Miklós Róbert polgármester részére 2022. január 1. napjától 

illetménye 15%-áig terjedő költségtérítés kerüljön megállapításra, - amely összegszerűen 

126.750,-Ft –, valamint tudomásul veszi a nyilatkozatát, mely szerint a költségtérítésről lemond 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

14/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Valánszki Miklós 

Róbert polgármester részére 2022. január 1. napjától illetménye 15%-áig terjedő 

költségtérítést állapít meg, amely összegszerűen 126.750,-Ft. 

 

A Képviselő-testület Valánszki Róbert polgármester nyilatkozatát tudomásul veszi, 

mely szerint a 126.750,-Ft/hó összegű költségtérítésről lemond. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

9. Napirendi pont 

 

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

döntés belső ellenőr kiválasztásáról a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez. 

A polgármester elmondja, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokról, a belső ellenőrzési 

terv elfogadásáról a képviselő-testület a 396/2021.(XII.9.) Dv. Kt. számú határozatával döntött. 

A 397/2021.(XII.9.) Dv. Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérés a pályázati 

feltételekkel megküldésre került Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó, Menyhért és Társa 

Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. részére. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. január 15-e volt. Kettő pályázó nyújtott be 

ajánlatot határidőn belül, Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó, és CS.A.CS. 

Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. 

A pályázat részeként benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok: 

- az államháztartási miniszter engedélye a költségvetési szervek belső ellenőrzési 

tevékenységének végzéséről szóló igazolás másolata, 

- a Pályázó által kiválasztott ellenőrzési módszer megjelölése a 2022. évi belső ellenőrzési 

tervben foglalt feladatok ellátásra vonatkozó ellenőrzési napokra bontott árajánlattal. 

A beérkezett pályázatok a tervezett ellenőrzésekre vonatkozóan az alábbi táblázatban kerülnek 

összehasonlításra: 
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PÁLYÁZAT 

TARTALMA 

PÁLYÁZÓK  

Gyurkóné Bondár Anna egyéni 

vállalkozó 

CS.A.CS Könyvvizsgáló és 

Informatikai Szolgáltató Zrt. 

Igazolás a belső 

ellenőri tevékenység 

végzéséről 

igen igen 

Ellenőrzési módszer 

megjelölése 
igen igen 

Árajánlat Alap + 

Áfa (Forint) 
294.000 + 79.380 = 373.380 350.000 + 94.500 = 444.500 

Vizsgálati napok 

száma 
10 revizori nap 10 revizori nap 

1 revizori nap 

munkadíja (Forint) 
29.400 +7.938 = 37.338 35.000 + 9.450 = 44.450 

A benyújtott ajánlatok közül Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó ajánlata volt a 

legkedvezőbb, amely összegszerűen bruttó 373.380,-Ft.  

Megadja a szót Földi Imre részére. 

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

ülésen megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni Gyurkóné Bondár 

Anna egyéni vállalkozó ajánlatát bruttó 373.380,-Ft összegben. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért, hogy az önkormányzat 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján történő 

belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozót bízza meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

15/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde, valamint a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény esetében a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján 

történő belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozót bízza 

meg. 

 

A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét – bruttó 373.380,-Ft-ot – Dévaványa Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetése biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval 

történő a belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről, 

valamint az ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.  

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. december 31. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

döntés a közművelődésről szóló 22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

érkezett szakmai segítségnyújtásról. 

A polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a 2021. évi ellenőrzési 

munkaterv alapján elvégezte az illetékességi területén működő települési önkormányzatok által 

megalkotott közművelődési rendeletek törvényességi vizsgálatát.  

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Osztálya szakmai 

segítségnyújtással élt Dévaványa Város Önkormányzatának a közművelődésről szóló 

22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet tekintetében. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) 

bekezdése értelmében: „A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa 

alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése 

céljából.” 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény módosítása lépett hatályba. A módosítás a közművelődési alapszolgáltatás 

fogalmának bevezetésével, az alapszolgáltatások megnevezésével, azok tartalmi, személyi, 

infrastrukturális feltételeinek meghatározásával, lakosságszám szerinti differenciált ellátási 

kötelezettség megállapításával, új intézménytípusok bevezetésével, képzettségi feltételek 

előírásával átalakította a közösségi művelődé rendszerét, mely változásoknak követnie kell a 

közművelődési rendelet szabályait is.  

Elengedhetetlen a rendelet felülvizsgálata és egy új rendelet megalkotása. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. 

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

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének, hogy ismertette a bizottság 

javaslatát.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a rendelet megalkotásával egyetért és egyhangúlag javasolja elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság az anyagot megtárgyalta és egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tagnak az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki egyetért a rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

2/2022.(I.28.) önkormányzati rendeletét  

a helyi közművelődési feladatok ellátásról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

döntés a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelméről. 

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy az alapítvány által a GINOP Ifjúsági Garancia program keretében foglalkoztatott 

munkavállalók bérének a közalapítványra jutó részét, 1.095.592,-Ft-ot és a 336/2021.(IX.30) 

Dv. Kt. határozatban megítélt munkavállalói bértámogatás 2022. évi béremelkedés miatti 

bérkülönbözetét (108.098,-Ft) támogatásként megítélni szíveskedjen. 

 1 fő munkavállaló foglalkoztatása 2021. november 2. – 2022. május 1-e között, 

6 hónap. A támogatási intenzitás: 6 hónap, havi 100.000,-Ft. A foglalkoztatás 

során felmerülő bérköltség: 1.468.045,-Ft bér, plusz 227.547,-Ft Szochó. 

Hatósági szerződésben megállapított bértámogatás: 600.000,-Ft. 

Közalapítványi rész: 1.095.592,-Ft.  

 1 fő munkavállaló foglalkoztatása 2021. augusztus 19. – 2022. február 18-a 

között, 6 hónap. A támogatási intenzitás: 6 hónap, havi 100.000,-Ft. A 

foglalkoztatás során felmerülő bérköltség: 2022. január 1. – 2022. február 18. 

között a béremelkedés miatt 108.098,-Ft plusz támogatás. 

A munkavállalók bérének közalapítványra jutó része: 1.095.592,-Ft + 108.098,-Ft, 

mindösszesen 1.203.690,-Ft. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

megtárgyalták az anyagot. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé 

határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését. 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

16/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.203.690,-Ft-tal támogatja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány (5510, 

Dévaványa, Árpád utca 1.) GINOP Ifjúsági Garancia program keretein belül foglalkoztatott 

munkavállalók bérének, a közalapítványra jutó rész kifizetését. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert 

Határidő:  értelem szerint 
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12. Napirendi pont 

 

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

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2022. évi támogatására benyújtandó 

pályázat tárgyában. 

Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2022. évi 

központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3. 3. Kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím szerinti „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra.  

A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 

minél magasabb színvonalon történő ellátása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló 

fejlesztések támogatása. 

Pályázati alcélok:  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása,  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, 

ad) Közös Önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása, 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása, 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

Egy önkormányzat az a) – c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.  

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege, támogatás 

mértéke: A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a pályázó egy 

lakosra jutó adóerő-képességétől is.  

Az önkormányzat jelen pályázat felhívás keretében az alábbi beruházás megvalósítására kíván 

támogatási kérelmet benyújtani:   

ab) Pályázati cél: A pályázat keretében az önkormányzat a Eötvös, Hajós, Kossuth és 

Könyves utcán található óvodai telephelyek fűtéskorszerűsítésére kér támogatást.  

A projekt várható összköltsége bruttó 37.570.611,-Ft. A 85% támogatási összeg bruttó 

31.935.019,-Ft, melyhez a szükséges önerő bruttó 5.635.592,-Ft. 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. február 4. A benyújtott pályázatokról várhatóan 2022. 

március 31-ig döntenek.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a testületi ülést 

megelőzően tartotta ülését, amelyen a jelen napirendi pont is megvitatásra került. A bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

17/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. 

törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási melléklet 3.3. Kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím 

vonatkozásában, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

című felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Dévaványai óvodák fűtéskorszerűsítése” 

címmel. A projekttel érintett beruházás a 947 hrsz., 1759. hrsz., 2938 hrsz. és  

3505 hrsz--ú ingatlanokon valósulna meg.  

 

A beruházás összköltsége bruttó 37.570.611,-Ft, melyből 85%-os támogatási összeg 

bruttó 31.935.019,-Ft és az ehhez szükséges önerőt, azaz a bruttó 5.635.592,-Ft-ot a 

Képviselő-testület 2022. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. február 4. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

2022. január 26-án a Békés-Medical Kft. levelet küldött az önkormányzat részére, amelyben 

felhívják a figyelmet arra vonatkozóan, hogy az elmúlt héten megnőtt az orvosok, szakdolgozók 

körében a COVID-19 fertőzöttek, valamint az elrendelt karanténok száma, emiatt a múlt heti 

átlag alapján napi 18 orvos esett ki az ellátásból. Ezen helyzetek előre nem látható szervezési 

és ellátási nehézségeket okoznak, mely probléma megoldására a folyamatos betegellátás 

biztosítása érdekében különböző intézkedésekre lehet számítani. Amennyiben az ügyeleti 

ellátásban résztvevő orvos az ügyeleti ellátás megkezdése előtt válik alkalmatlanná a feladat 

elvégzésére, és helyettesítésre már nincs lehetőség, az ügyeleti ellátás összevonásra kerülhet. 

Emiatt elképzelhető, hogy adott esetben nem csak Gyomára, hanem akár Mezőberénybe, vagy 

más, a Békés-Medical Kft. által ellátott szomszédos körzetekbe szükséges átutazni. Reméli, 

hogy Dévaványán az ellátás biztonsága változatlanul megmarad. 

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – célszerűnek tartja, hogy a Dévaványai Hírlapban is közzé 

tegyék az ügyeleti ellátásra vonatkozó felhívást. Továbbá szeretné jelezni, hogy többen is 

érdeklődtek a lakosság köréből, hogy a 4. oltás felvételére van-e lehetőség, és hogy hol lehet 

felvenni.   

Valánszki Róbert polgármester – jelenleg is van lehetőség minderre, hiszen a pénteki és a 

szombati napokon, illetve az oltópontokon, bárkinek van lehetősége felvenni a 4. oltást. Erre 

vonatkozóan a Facebook és az önkormányzat hivatalos weboldalán is feltöltésre került 

tájékoztató, valamint a járási hivatal is kihelyezett erre vonatkozóan felhívást.  

A polgármester tájékoztatja a tévé képernyője előtt lévő lakosokat, hogy a háziorvosoktól, vagy 

az oltópontokon is lehet kérni a 4. oltást, amennyiben szükségesnek érzik.  

A múlt heti adatok alapján elmondja, hogy 38 fő igazolt COVID-19 fertőzött volt a településen, 

de ez a szám azóta növekedett.  

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy további bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  
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Megállapítja hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  

 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el vagyonával való rendelkezés, vagy az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, mivel 

a tárgyalandó anyagok vagyonnal, pályázattal kapcsolatosak. 

 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

18/2022.(I.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/673-1/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-13. 

oldallal bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1605 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


