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DV/3931-2/2021. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 9-én megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 Földi Imre   képviselő  

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt:  
Nyuzó Marietta  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

Meghívottak: Szűcs Mariann főkönyvvelő 

 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta, Kónya Dávid János, valamint 

Purger Ferenc képviselő nem jelent meg. 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi 

helyi közutak fejlesztése – VP6-7.2.1.1-21” pályázaton való részvételről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Bejelentések. 

 

 

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, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

287/2021.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 9-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi 

helyi közutak fejlesztése – VP6-7.2.1.1-21” pályázaton való részvételről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Bejelentések. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi helyi közutak 

fejlesztése – VP6-7.2.1.1-21” pályázaton való részvételről. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat nevében pályázatot kívánunk 

benyújtani „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi helyi 

közutak fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázatra. A pályázati kérelemben 

támogatást kérnek Kéthalom önkormányzati tulajdonú útszakaszainak (hrsz.0804,0806), 

valamint a Szennyvíztelepi útnak (hrsz. 0519) a felújításához. A pályázaton igényelhető 

maximális támogatás 300 millió forint, a támogatási intenzitás kedvezményezett járásban 95 

%.  A pályázat szakaszos elbírálású, benyújtható 2021. június 30. napjától, az első szakasz 

lezárására pedig 2021. július 13-án kerül sor. 

A fejlesztendő útszakaszokra elkészült a tervezői költségbecslés, mely szerint a kivitelezés 

teljes költsége bruttó 113.025.491,-. A kiegészítő költségekkel együtt a pályázat összköltsége 

bruttó 118.230.738,- Ft-ra tehető, melyből az igényelhető maximális támogatás összege 

112.319.201,- Ft. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, 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 Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

288/2021.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi helyi 

közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra „Külterületi utak fejlesztése 

Dévaványán” címmel, mely pályázat az 5510 Dévaványa, 0804, 0806 valamint a 0519 
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helyrajzi számú, külterületi, önkormányzati tulajdonú helyi utak felújítását célozza. A 

pályázat költségvetése bruttó 118.230.738,- Ft, melyből az igényelhető támogatás 

összege bruttó112.319.201,- Ft. Vállalandó önerő összege bruttó 5.911.537,-, melyet 

a Képviselő-testület 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati 

rendelet tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 

benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2021. július 13. – a pályázat benyújtásának határideje  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 
 

A polgármester az ülést1515 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


