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DV/3931-1/2021. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 24-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt:  
 Földi Imre   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

Meghívottak: Szűcs Mariann főkönyvvelő, Feke László műszaki irodavezető, dr. Smiri 

Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Czirják Edit a Margaréta 

Intézmény igazgatója, Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK 

igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Földi Imre képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte. 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás 

és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  
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3. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

4. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója  

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről 

szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, törvényességi 

felhívásról tájékoztatás 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

10. Döntéshozatal Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló 

szabályzat módosításáról. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Dévaványai Általános Művelődési Központ részére 300 erdészm3 tűzifa beszerzése. 
Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
 

12. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2021. évi kitüntetettjeiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan elidegenítésével 

kapcsolatos döntés. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 
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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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

274/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. június 24-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás 

és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

3. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

4. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója  

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 1. módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről 

szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, törvényességi 

felhívásról tájékoztatás 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 
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10. Döntéshozatal Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló 

szabályzat módosításáról. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Dévaványai Általános Művelődési Központ részére 300 erdészm3 tűzifa beszerzése. 
Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
 

12. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2021. évi kitüntetettjeiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan elidegenítésével 

kapcsolatos döntés. 
Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester a napirendek tárgyalása előtt megadja a szót Dr. Smiri 

Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese részére, hogy tartsa meg 

tájékoztatóját. 

Dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – köszönti a 

jelenlévőket és a tévé képernyője előtti lakosokat. 

A Gyomaendrődi Járási Hivatalt és annak Dévaványai Kirendeltségét érintő változásokról, 

aktualitásokról nyújt rövid tájékoztatást. 

Elmondja, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal Dévaványai Kirendeltségének 

Kormányablaka az önkormányzati hivatallal egyidőben sikeresen átköltözött az új városháza 

épületébe. Ezúton köszöni meg az önkormányzat segítségét, amelyet a költözés során nyújtott. 

2021. május 17. napjától már nem csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a 

kormányablakokban, azonban érdemes továbbra is igénybe venni ezt a lehetőséget, mert így 

elkerülhető a sorban állás.  

A leggyakoribb ügykör a személyes okmányok cseréje, valamint a védettségi igazolvánnyal 

kapcsolatos ügyintézés. A személyes okmányok a lejártuk után is érvényesek, a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig. 

A kormányablak busz május hónaptól kezdődően havi rendszerességgel fogadja ügyfeleit 

Ecsegfalván is, a következő alkalom július 14-e lesz.  

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálytól Dr. Laczó Pál járási 

főállatorvos 2021. június 1. napjától kinevezésre került a Békés Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályának élére megyei főosztályvezető, 

főállatorvos pozícióra. Helyette Dr. Nagy János tölti be a járási főállatorvosi pozíciót. Az 

osztály nyári legtöbb ügye az állami támogatások igényléséhez szükséges hatósági 

bizonyítvány kiadásából adódik, illetve megemelkedett az alkalmi rendezvények tartására 

vonatkozó bejelentések száma is. Az állattartók tevékenységének, illetve a vendéglátó szektor 

kiemelt ellenőrzésének időszaka is megkezdődött. 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály vonatkozásában elmondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt 

a különböző ellátások nem szűnnek meg, azok felülvizsgálata szünetel. A szociális 

szakterületen az ügyek száma a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb. 
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A Foglalkoztatási Osztály kapcsán elmondja, hogy GINOP Program keretében valósul meg a 

vállalkozások munkaerő támogatása. A támogatás létszámbővítés esetén nyújtható, a bér és a 

járulékok 50 %-ának átvállalását foglalja magába, maximum 100.000,- Ft/hó összegben, 6 

hónapon keresztül. Ebben az esetben tovább foglalkoztatási kötelezettség nincs. A támogatás 

két célcsoportja a 25 év alatti álláskeresők vagy a legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők. 

Június 8-án megjelent egy új támogatási forma is, az önfoglalkoztatók kompenzációs 

támogatása. A törvényben meghatározott egyéni vállalkozók, illetve egyéni cégek részére 

biztosít egyszeri, egyösszegű támogatást, melynek összege 219.000,- Ft. A támogatás 

igénybevételének feltétele a meghatározott tevékenységi kör mellett, hogy nem lehet 

alkalmazottja és nem részesülhet más bértámogatásban, továbbá hogy tevékenységét a 

veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapon keresztül még biztosan nem szünteti meg.  

GINOP Program keretén belül valósul meg jelenleg Dévaványán egy gyógynövénygyűjtő 

tanfolyam, 12 fő közfoglalkoztatott részvételével. A program július 8-án fejeződik be. 

Elindultak a Foglalkoztatási Osztályon az egyéni és csoportos tanácsadások, csoportos 

közvetítések. Lehetőség van tanácsadó busz igénybevételére is, munkavállalási, álláskeresési, 

pályaorientációs tanácsadás céljából települ ki. 

Ennyiben kívánta ismertetni a Gyomaendrődi Járási Hivatalt érintő aktualitásokat, 

megköszöni a lehetőséget a tájékoztatásra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a járási hivatalvezető helyettesnek a 

tájékoztatást, ezúton gratulál Dr. Laczó Pálnak a kinevezéshez.  

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy számtalan döntést meg kellett hozni, a jogszabály a képviselő-testület 

hatáskörét a polgármesterre testálta a veszélyhelyzet ideje alatt. Ezen időszak alatt átruházott 

hatásköröket kellett gyakorolnia. A döntésekről a képviselők folyamatos tájékoztatást kaptak 

és a nagyobb horderejű döntések meghozatala előtt a testület álláspontját is kikérte. 

Az előterjesztésben felsorolásra kerültek a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 

határozatok, valamint a megalkotott rendeletek. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra képviselő részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – köszönti az 

ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az 

előterjesztést. 

A határozati javaslattal egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandra képviselőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – ezúton köszöni meg a Polgármester Úr és az önkormányzati 

dolgozók munkáját, minden ügy tekintetében felelősségteljesen hozott döntést. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

A napirend tárgyalását lezárja.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntéseket kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

275/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszaka 

alatt hozott polgármesteri döntéseket jóváhagyja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről a 

2020/2021-es tanévről. 

Köszönti a napirend kapcsán jelenlévő Tóth Erika igazgatót. Örömmel vette, hogy a mai 

ülésre az igazgató asszony el tudott jönni. 

Az elkészített tájékoztató nagyon részletes, mindenre kiterjedő.  

A számokból látható, hogy a beiskolázás sikeres volt, még akkor is, ha nem minden szak 

indult el. 

A középiskola udvarán elkészült az aszfaltpálya, amely a következő tanévtől megkönnyíti 

majd a mindennapos testnevelés órák megtartását. 

A polgármester megadja a szót Tóth Erika igazgató részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az ülésen 

tájékoztatást adhat az intézmény munkájáról. 

Rövid tájékoztatást ad az év végi vizsgaeredményekről, amelyek a beszámoló elkészültéig 

még nem voltak ismertek. Az eladók szakmai vizsgája 4-es átlaggal, míg az érettségi vizsgák 

3,5-ös átlaggal zárultak le. Az ágazati alapvizsgák átlaga is 3-4 közötti, így a 

vizsgaeredmények összességében jónak mondhatók. A versenyeredmények tekintetében 

elmondja, hogy Hajdú Mihály fodrász tanuló elméleti versenyen országos II. helyezést, Nagy 

Ákos vendéglátó tanuló pedig országos 19. helyezést ért el. 

Az aszfaltpálya az ülést megelőzően műszakilag átadásra került, a védőháló egy része is 

elkészül a nyár folyamán a pálya köré. Ezúton köszöni meg a testület és az önkormányzat 

segítségét, amelyet a beruházás megvalósítása érdekében tettek. 
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Megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot. A felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon a tájékoztatót az Ifjúsági, Kulturális és Sport 

Bizottság megtárgyalta. Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén a tájékoztatót megvitatta, ezúton is köszönik az intézményben folyó 

színvonalas munkát. A tájékoztatót a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szór dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – mint a középiskola volt igazgatója elmondja, hogy a fodrász, 

szobafestő, hegesztő és eladó szakmák az ő igazgatósága alatt indultak el az intézményben. 

Az Ifjúsági,- Kulturális és Bizottság ülésén javasolta a női ruhakészítő és géplakatos szakmák 

elindítását is, érdemes lenne utána járni ezeknek a lehetőségeknek.  

A felnőttképzés tekintetében szintén javasolja a női ruhakészítő szak meghirdetését, amelyre 

véleménye szerint lenne jelentkező. 

Az igazgatónak ezúton köszöni meg a színvonalas, részletes beszámolót és az intézményben 

dolgozók munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatóját megköszönve az intézmény 

igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

276/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Szakképzési Centrum 

2020/2021-es tanévről szóló tájékoztatóját a dévaványai középfokú oktatás 

helyzetéről jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
 

(A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

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

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan.  

Szintén egy nagyon színvonalas anyagot kaptak kézhez, amely részletes, mindenre kiterjedő.   

Örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy jól alakult a gyermeklétszám az elmúlt időszakban. 

A polgármester köszönti Baloghné Berényi Erzsébet igazgatót. 

A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg.  

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – köszönti a 

jelenlévőket.  

A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Köszönetét fejezi ki a szülők felé, hogy szigorúan vették a járványügyi előírások betartását és 

segítették a digitális oktatás sikeres és gördülékeny működését. 

Ezúton köszöni a képviselő-testületnek az intézmények költözése során nyújtott segítséget. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

Úgy gondolja, azzal, hogy segítséget nyújtanak az intézménynek, azt a dévaványai 

gyermekekért teszik, ezért a jövőben is segíteni fogják az intézményt. 

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

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

intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót, a dolgozók éves munkáját.  

Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját 

az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről, megköszönve az ott 

dolgozók munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

277/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021-es tanévről szóló tájékoztatóját az 

oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont 
 

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

DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés 

feladat ellátásról. 

Szintén egy tartalmas beszámoló került a Képviselő-testület elé, amelyet Bakó Bernadett, a 

DÁMK igazgatója készített el.  

A polgármester megadja a szót az igazgató részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván 

tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Ezúton köszöni meg a testületnek, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt is dolgozhattak, 

elláthatták a munkájukat. Nehéz időszak volt, de az önkormányzat mégis biztosított 

munkalehetőséget az óvodai dolgozók számára. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

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

a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottság 

nevében megköszöni a színvonalas beszámolót és a dolgozók éves munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

278/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 2020/2021-es 

nevelési évről szóló beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 

beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 

 

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

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 

Részletesen leírásra került az intézményben folyó feladatok ellátása, a tárgyi és személyi 

feltételek alakulása.  

A leltározási munka folyamatosan zajlik, nagy anyagot kell feldolgozniuk, illetve jellemző az 

új értékek megjelenése, felvétele is. 

A beszámoló pénzügyi részéhez hozzáteszi, hogy a közművelődés területét 2020-ban több 

mint 45 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat. 

A polgármester megadja a szót Bakó Bernadett DÁMK igazgató részére, amennyiben szóbeli 

kiegészítése van, azt tegye meg. 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató – elmondja, hogy a leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purgel Ferenc bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén tárgyalta a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A bizottság nevében köszönetet mond a 

múzeum dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – 2023-ban lesz Dévaványa újratelepítésének 300. 

évfordulója, amelynek méltó megünneplésére kéri, hogy hozzanak létre egy 3 fős szervező 

bizottságot. 

Valánszki Róbert polgármester – ennek nem látja akadályát, a legalkalmasabb az Ifjúsági-, 

Kulturális és Sport Bizottság lenne erre a célra. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester javasolja, hogy a beszámolót az előterjesztett formában fogadják el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység 

beszámolóját az intézményben folyó szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi 

feltételeiről, megköszönve az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

279/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2020-as évről szóló beszámolóját a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről 

jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

6.  Napirendi pont 

 

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

2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

vonatkozik. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a 

képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 

kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem 

haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 

Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a 

lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2021. július 19-től 

2021. augusztus 22-ig, illetve 2021. december 20-től 2022. január 3-ig rendelje el az 

igazgatási szünetet. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

bizottságuk hétfői ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását 

javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen elhangzottakat. 

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

a bizottságuk ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják 

a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen elhangzottakat. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottságuk ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2021.(VI.25.) önkormányzati rendeletét 

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7.  Napirendi pont 

 

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

Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019.(X.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletet módosítása az önkormányzat és a hivatal 

székhelyének változása miatt vált szükségessé. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

bizottságuk hétfői ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását 

javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen elhangzottakat. 

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

a bizottságuk ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják 

a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen elhangzottakat. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottságuk ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést 

feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 6/2021. (VI.25.) önkormányzati rendeletét 

 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

18/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításával kapcsolatos.   

Elmondja, hogy a módosítási javaslat 1.025.141 eFt előirányzat növekedést tartalmaz. A 

módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 3.589.032 eFt-ra 

módosul. A módosítás indokai részletesen bemutatásra kerültek az előterjesztésben.  

A legfontosabb, hogy egyéb tartalék soron 573 eFt szerepel, azaz jelenleg ekkora összegű 

szabad maradvánnyal rendelkezik az önkormányzat. Nehéz volt összeállítani a költségvetést 

úgy, hogy az jogszabálynak megfelelő és elfogadható legyen, sokat dolgozott rajta a 

gazdálkodási iroda és az intézmények is. 

A fejlesztésekre betervezett összegek rendelkezésre állnak, viszont a működés évről-évre 

magasabb önerőt igényel, míg az állami finanszírozás csökken. 

Példaként említi a DÁMK intézményt, amelynek költségvetéséhez 2020-ban 90 millió forintot 

kellett hozzátenniük saját forrásból, amely nagyon magas összeg. A jövőben biztosan 

változásokat kell eszközölniük, hogy a költségvetés összeálljon. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az összeállított anyag 

részletes és mindenre kiterjedő, ezért azt kiegészíteni nem kívánja. A felmerülő kérdésekre 

szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a főkönyvelőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a Gazdasági 

és Ügyrendi Bizottság javaslatát. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a rendelet módosításával egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági elnök részére.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításával úgy, hogy a főösszeg 2.563.891 eFt-ról 3.589.032 eFt-ra módosuljon 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  

1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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9.  Napirendi pont 

 

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

közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 

16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, törvényességi felhívásról 

tájékoztatás. 

A polgármester megadja a szót az előterjesztést készítő Szarka Andrea aljegyző részére. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály, Törvényességi Osztálya törvényességi felhívással élt Dévaványa Város 

Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló 16/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet tekintetében. 

A rendelet tartalma már nem felel meg a központi jogszabályozásnak, módosítás helyett pedig 

egyszerűbb hatályon kívül helyezni és új rendeletet megalkotni, amely igazodik az érvényben 

lévő felsőbb rendű szabályozásnak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 
Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

bizottságuk hétfői ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozattal elfogadja a tájékoztatót:  

 

Határozat: 

280/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) 

önkormányzati rendeletével kapcsolatban érkezett törvényességi felhívással egyetért. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett önkormányzati rendelet 

vonatkozásában 2021. július 31. napjáig terjesszen be rendelet-tervezetet. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. július 31. 
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló 16/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2021.(VI.25.) önkormányzati rendeletét 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

10.  Napirendi pont 

 

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

döntéshozatal a Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat 

módosításáról. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata, a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata felülvizsgálatra került.  

A szabályzatban a törölt részeket áthúzással, az újonnan bekerülő szövegeket piros színnel 

jelölte az aljegyző. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

bizottságuk hétfői ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzatának, Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatalnak, valamint a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

281/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és 

2021. július 1-jétől hatályba helyezi Dévaványa Város Önkormányzatának, 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint a Dévaványai Roma 
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Nemzetiségi Önkormányzatnak Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 

selejtezésének szabályzatát. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  azonnal 

Melléklet: 1 db szabályzat 

 

 

 

11.  Napirendi pont 

 

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

döntéshozatal a Dévaványai Általános Művelődési Központ részére 300 erdészm3 tűzifa 

beszerzéséről. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az energiafelhasználás csökkentését fontos 

feladatának tekinti, amivel működési költségei csökkentése mellett általános, országos célok 

elérését is szolgálni kívánja, mint a véges energiahordozó-készletek kímélését, hazánk 

energiafüggőségének mérséklését, valamint a környezeti terhelés és a klímaváltozás kedvező 

irányú befolyásolását. 

Az önkormányzat ezért 2015. évben arra az elhatározásra jutott, hogy az egyes intézmények 

hővédelmének javítására az elavult nyílászárók cseréjét, az épületek hőszigetelését és 

biomassza tüzelésű kazánok telepítését valósítja meg a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ telephelyein (könyvtár, óvodák).  

Mindezen célok megvalósítására a felújításban lévő telephelyeken a gázbekötések is 

megszüntetésre kerültek, így az épületek fűtéséhez minden évben fűtőanyag beszerzése 

szükséges. 

Az előzetesen felmértek alapján a telephelyek fűtéséhez 300 erdészm3 kemény tüzifa 

beszerzése szükséges. Tárgyi beszerzés kapcsán a beszerzési szabályzat alapján legalább 3 

vállalkozás került megkeresésre az ajánlatadás miatt. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 

2021. június 15. kedd 11:00 óráig egyetlen ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

AJÁNLATTEVŐ 

MEGNEVEZÉSE 

AJÁNLATI ÁR 

NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

BRUTTÓ 

Sajti Imre ev.  
4145 Csökmő, Táncsics u. 7. 

 

22. 000,- Ft/erdészm3+Áfa 

 

27. 940,- Ft/erdészm3 

   

300 erdészm3 mindösszesen: 6. 600. 000,- Ft+Áfa 8. 382. 000,- Ft 

A beérkezett ajánlatot megvizsgálva megállapításra került, hogy ajánlattevő csatolt minden, 

az ajánlattételi felhívásban megjelölt kötelező mellékletet, valamint az ajánlat megfelel az 

Ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ezért az ajánlat érvényes.  

Az ajánlattételi felhívás, illetve a beszerzési szabályzat alapján az ajánlatok a legalacsonyabb 

összegű ajánlat alapján kerülnek elbírálásra. 

Amennyiben az ajánlatban szereplő mennyiség nem lesz elegendő a DÁMK részére a fűtési 

szezon végéig, úgy önkormányzati területről kitermelt fával pótolni tudják. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

bizottságuk hétfői ülésén részletesen tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
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Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja javasolja, 

hogy a lakosság tűzifa igényét is vegyék figyelembe a következő fűtési szezonban is és 

biztosítsanak egy keretösszeget a lakossági igényekre is, az elmúlt évekhez hasonlóan. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a fűtési támogatásra június 30. napjáig várják a kérelmeket az érintett 

lakosoktól. Ezúton kéri, hogy a határidőt vegyék figyelembe a kérelmek benyújtásakor. 

Az elmúlt években, ha képviselői, családsegítői jelzés érkezett, hogy a nagy hidegre való 

tekintettel egy-egy családnak biztosítson az önkormányzat tüzelőt, akkor azt lehetőségeikhez 

mérten teljesítették és ezután is fogják. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

282/2021.(VI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Dévaványai Általános Művelődési 

Központ részére 300 erdészm3 fa beszerzése” című tárgyban indított beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványai Általános 

Művelődési Központ részére 300 erdészm3 kemény fa beszerzése” című tárgyban indított 

beszerzési eljárásra érkezett Sajti Imre egyéni vállalkozó (4145 Csökmő Táncsics u. 7.) 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Általános Művelődési Központ részére 300 erdészm3 kemény fa beszerzése” című 

tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Sajti Imre egyéni vállalkozó (4145 

Csökmő Táncsics u. 7.) bruttó 8. 382. 000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Általános Művelődési Központ részére 300 erdészm3 kemény fa beszerzése” című 

tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tüzifa beszerzés ellenértékét a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésében dologi kiadások részében 

elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Dévaványai Általános Művelődési Központ intézményvezetőjét 

a vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett intézményvezető 

Határidő:  2021. június 30. a szállítási szerződés megkötésére 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a nyílt ülésre szóló előterjesztéseket 

megtárgyalták, áttér a bejelentésekre. 

Elmondja, hogy a diákmunka lehetősége ebben az évben úgy áll fenn, ha a 100 %-os 

bértámogatás mellett a járulékokat az önkormányzat fizeti meg, saját forrásból, ezért úgy 

döntöttek, hogy ebben az évben nem biztosítanak lehetőséget a diákok számára.  

Önkormányzati tulajdonú Kft. úgy vehetné igénybe a támogatást, hogy a Foglalkoztatási 

Osztály a bér 75 %-át vállalja, a járulékokat pedig visszaigényelheti a Kft. 

Kérte, hogy vagy minden jelentkezőnek biztosítsák a lehetőséget, vagy senkinek. 100 fő 

körüli jelentkezővel számoltak, amely olyan mértékű összeg lett volna, amelyet a jelenlegi 

költségvetés ismeretében nem vállaltak.  

 

A futókör, valamint a kerékpárút átadása megtörtént. A futókör esetében elmondja, minden 

sportlétesítmény üzemeltetését átadták a Dévaványai Sportegyesület részére, akik külön házi- 

és pályarendet hoztak létre, bízik abban, hogy ezeket mindenki be fogja tartani. 

 

Az orvosi ügyelet kapcsán elmondja, lakossági megkeresés érkezett egy hírportálhoz is, 

amelyben leírták, hogy az önkormányzat ígérete szerint 2021. május 1. napjától ismét orvosi 

ügyeletnek kellett volna működnie a településen. A szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás 

elindult, azonban ezt egy dunántúli szolgáltató megtámadta. Valóban volt néhány olyan 

hiányosság, amely miatt a kiírást érvénytelenítették és visszavonták. Az új eljárási felhívás 

összeállítása jelenleg is folyamatban van, így valószínűleg az eljárást nem tudják lezárni 

ősznél hamarabb. Az ügyeleti ellátás a gyomaendrődi orvosi ügyeleten történik, de a 

képviselő-testület célja, hogy a településen visszaálljon az ügyelet a megszokottak szerint. 

Hajdú-Bihar megyében augusztus 1-jén próbaképp elindul egy új program, amelyben az 

Országos Mentőszolgálat látja el az ügyeleti feladatokat, amely rendszer, ha jól működik, akár 

országos szinten is bevezetik majd, járásonként szervezve. 

A polgármester röviden szól az ügyeleti ellátás jelenlegi és várható költségeiről. 

 

Közlekedésbiztonsági bejárást tartott a településen a rendőrség, amely során semmi olyan 

hibát nem állapítottak meg, amely a lakosok biztonságát veszélyeztetné. Néhány tábla 

cseréjét, illetve a megkopott felfestések újítását kérték.  

 

A strandfürdő június 12-én megnyitott, a látogatók száma alacsony, amelyet jelenleg a 

rendelkező jogszabály is befolyásol, amely alapján az intézmény csak védettségi 

igazolvánnyal látogatható. A kormány ígérete szerint, ha Magyarország eléri az 5,5 millió 

beoltottat, akkor több intézmény, többek között a strandok is szabadon látogathatóak lesznek.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket és a tisztelt lakosságot, hogy a városnap megtartásra kerül, a 

korlátozások és a vonatkozó jogszabályok betartásával. A város honlapján részletes 

tájékoztató jelent meg ezzel kapcsolatban.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, a lakosok örömmel veszik igénybe a futókört, 

viszont jelezték, hogy igény lenne a mosdó használatra is. Beszélt Dr. Szitás Lászlóval, a 

Dévaványai Sportegyesület elnökével ez ügyben, a mosdó hamarosan használható lesz. 

A Szeghalmi utca egy kis szakaszán nincs járda, amelyre egyre több lakossági panasz érkezik, 

mivel azon a hosszon az úttesten kell közlekedniük, amely nem biztonságos. Kéri, hogy a 

járda építése minél hamarabb valósuljon meg azon a szakaszon.  
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, járt kint a területen a műszaki iroda egyik 

dolgozója, felkereste az ingatlan tulajdonosát, aki türelmet kér, Budapesten dolgozik, de el 

fogja készíteni a járdát. Az önkormányzati dolgozóknak jelenleg nincs kapacitása 

járdaépítésre.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – néhány lakos érdeklődött, hogy a strandfürdőben a csúszda 

mikor lesz felszerelve, illetve a játszótéri játékok mikor kerülnek kihelyezésre? 

Valánszki Róbert polgármester – a csúszda leszerelésre került, mert nem kapta már meg az 

engedélyeket a használatra. A képviselő-testület döntött arról, hogy új csúszdát szerez be, 

azonban bármelyik megkeresett kivitelező leghamarabb augusztus közepére tudná elkészíteni. 

A polgármester véleménye, hogy a szezon végére már nem érdemes ezt beszerezni, így  

később visszatérnek rá, illetve bízik abban, hogy TOP keretén belül lesz lehetőségük 

turizmusra is pályázni.  

A játszótéri játékok kapcsán elmondja, hogy a művelődési ház udvaráról kerülnek át a 

játékok, felújítás után, amely folyamatban van. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

kitüntetési 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 a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá 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, 9 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

283/2021.(VI.24.) 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 
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A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/3930-1/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 16 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 


