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DV/3931- 4/2021. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 19-én 

megtartott rendkívüli 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: Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezető, Szitás Ilona igazgatási irodavezető. 

 

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

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. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2022-2036. időszakra vonatkozóan. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Döntés pályázat benyújtásáról a LEADER VP6-19.2.1.-55-8-22 kódszámú 

felhívásra. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

4. Bejelentések. 

 

A zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Szalmabála értékesítésre beérkezett ajánlatról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
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2. Köztemető üzemeltetésére beérkezett ajánlatról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

303/2021.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. augusztus 19-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

 Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2022-2036. időszakra vonatkozóan. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Döntés pályázat benyújtásáról a LEADER VP6-19.2.1.-55-8-22 kódszámú 

felhívásra. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

4. Bejelentések. 

 

Zárt ülés: 

 

1. Szalmabála értékesítésre beérkezett ajánlatról döntés. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Köztemető üzemeltetésére beérkezett ajánlatról döntés. 

   Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely döntés a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű 

eljárás eredményéről. A legfrissebb információk szerint hamarosan elindulhatnak a TOP 
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PLUSZ PROGRAMON belüli felhívások, melyek között várhatóan kiírásra fog kerülni egy, a 

belterületi önkormányzati tulajdonú utak felújítását célzó felhívás is. 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 292/2021. (VII.29.) Dv. Kt. 

határozatával arról döntött, hogy új eljárás keretében az Asztalos Sándor, Villa- Tövis, 

Szabadság, Thököly Imre (Szabadság és Béke utca közötti szakasz), valamint a Szántó- Kovács 

János utca aszfaltozásának tervezésére új helyi beszerzési eljárást folytatnak le. A feltételes 

beszerzés ajánlattételi határideje 2021. augusztus 12. 10.00 óra volt, mely időpontig a felkért 

három vállalkozó benyújtotta ajánlatát az előterjesztésben részletezett tartalommal. 

A felsorolt tevékenységek közül az Önkormányzat az 1) pontra kíván szerződést kötni 

(pályázati dokumentációk), a 2) és 3) pontok vonatkozásában feltételes szerződést kötne, ami 

akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérőnek a projektre benyújtott támogatási kérelme pozitív 

elbírálásban részesül, és az erről szóló Támogató Okirat hatályba lép. 

Elmondja, hogy a 2021. július 29-én megtartott rendkívüli ülésen megtárgyalt és elfogadott,  

Asztalos Sándor, Villa- Tövis (a csatorna felújítására is sor fog kerülni ezen a szakaszon), 

Szabadság, Thököly Imre (Szabadság és Béke utca közötti szakasz), valamint a Szántó- Kovács 

János utca kerül felújításra, de amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, ezen lehet változtatni.  

A benyújtott ajánlatok közül a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 13.601.700,- 

Ft összegű ajánlata volt a legkedvezőbb.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 13.601.700,- Ft 

összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

304/2021. (VIII. 19.) Dv. Kt. hat.   

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.), a Gyulai Köz-Terv Kft. (5700 Gyula, Székely 

Aladár u. ¼.), és a BÉKÉS ÚTTERV Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 7. 1/8.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás eredményeként BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) bruttó 13.601.700,- összegű ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 
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Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a Gördülő 

Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2022-2036. időszakra vonatkozóan. 

Az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) levélben 

kereste meg az önkormányzatot a település vízi-közműveinek a 2022-2036-os évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv benyújtása és engedélyeztetése ügyében. Levelükben az 

alábbiakat fogalmazták meg: 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve 

üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Társaság kötelezettséget vállalt 

arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készít az 

Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően 

készítették el a vízi-közművek 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó GFT-ben szereplő 

felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatukat. 

A GFT két részből áll, az általuk összeállított felújítási és pótlási tervből és a beruházási tervből. 

A GFT részét képező beruházási tervben szereplő munkákat az Önkormányzatnak, mint 

Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ezért kérik, hogy a levél mellékleteként megküldött 

táblázathoz kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel, a vízi-közművekhez (ivóvíz, illetve 

szennyvíz) kapcsolódóan tervezett beruházásaikat.  

Amennyiben a településre vonatkozó beruházási igény nem merül fel, úgy a nemleges választ 

is jelezniük szükséges! 

Abban az esetben, ha a Társaság által összeállított felújítási és pótlási terv megfelel az 

Önkormányzatnak, úgy a levelükhöz mellékelt Véleményező Nyilatkozatot aláírást követően 

meg kell küldeniük a Társaság részére.   

Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal az Önkormányzat nem ért egyet, úgy 

kérik, hogy véleményeltérésüket jelezzék feléjük. 

Kérik továbbá, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is szükséges megküldeni 

részükre, illetve a mellékelt Meghatalmazást, mellyel feljogosítjuk a Társaságot a 2022-2036 

időszakra vonatkozó GFT beruházási tervészének benyújtására. A meghatalmazás szerint a 

Társaság állítja össze a GFT-t, és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási 

Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) általi jóváhagyásra.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában meghatározott GFT-t a 

Társaságnak 2021. szeptember 30. napjáig kell benyújtani – víziközmű-rendszerenként - a 

MEKH jóváhagyásra. 

Tájékoztatnak továbbá arról, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárása díjköteles. 

A díj mértékét az 1/2014. (III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási szolgáltatási 

díjat mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) a Társaság 

megfizeti, illetve a beruházási tervrész tekintetében megelőlegezi. A GFT benyújtását követően 

a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat azonban kiszámlázzuk az Ellátásért Felelős 

számára, mivel az eljárás kezdeményezése az Ellátásért Felelős felelősségi körébe tartozó 

beruházási terv jóváhagyására vonatkozik.  

Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számlájára is 

be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat. Felújítási és pótlási 

terv esetén 18.300,- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300,- Ft-ot, mely összeget szintén 

továbbszámláznak az Ellátásért Felelős részére.    
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A hatályos jogszabály alapján az Önkormányzatnak 30 napja van a GFT véleményezésére. 

Elmondja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. javaslatot tesz, mit kellene tennie az önkormányzatnak a 

terv kapcsán, amely a tervezett rekonstrukciós felújítási munkákra - szennyvíz, ivóvíz – 

vonatkozik. Ennek összege az önkormányzat tulajdoni rész arányában meghatározott összeg, 

ami körülbelül 10 millió forint.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – erről miért szükséges dönteni az önkormányzatnak, ha állami 

kézbe fog kerülni? 

Valánszki Róbert polgármester – tulajdoni jogviszonytól ez nem függ, ez egy hosszútávú 

szerződés, minden évben felül kell vizsgálni. Jelenleg a meglévő működő szolgáltatást kell 

megőrizni.  

Kiss Károly alpolgármester – az Ady Endre utca jelentős része javításra szorul, de nem látja a 

tervek között. 

Feke László műszaki irodavezető – az említett rész felújítása a szennyvíz beruházás részét 

képezi.  

Kiss Károly alpolgármester – a Dózsa György utcán több háznál szét van csúszva a szennyvíz 

bekötése is.  

Valánszki Róbert polgármester – a szennyvíztisztító telep beruházására vonatkozó pályázat 

rendben van, a mezőberényi, valamint a békésszentandrási felújításokkal egyszerre szeretnék 

elkezdeni a kivitelezést.  

Kiss Károly alpolgármester – ahol létrejön az úttársulat, és a csapadékelvezető rendszer 

bebukott, beomlott, ott lehet számítani felújításra?  

Valánszki Róbert polgármester – nem kíván olyan utcát felújítani, ahol plusz költségek is 

felmerülnek. Amennyiben a tervezésnél a jelenlegi keretek között meg tudják valósítani a 

beomlott részek rendbehozatalát, úgy szóba kerülhet az említett részek felújítása is.  

Ezeken a részeken a járda a korábbi közmunkaprogram alatt lett kiépítve és rosszul lett lerakva, 

emiatt nem tud elfolyni a csapadékvíz.  

Kiss Károly alpolgármester – a Szeghalmi úton, a Kisújszállási és a Klapka út közötti részen 

csak föld árok van, ezeknek a felújítása megvalósulhat? 

Feke László műszaki irodavezető – ehhez zsiliprendszer kiépítése szükséges, amelyben még 

nincs jártasságuk.  

Valánszki Róbert polgármester - megköszöni, az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja a gördülő fejlesztési terv engedélyeztetését az előerjesztéshez kapcsolódó 

mellékletben foglaltak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

305/2021. (VIII. 19.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Energetikai  és Közmű-

szabályozási Hivatalnál Dévaványa település 2022-2036-os évek gördülő fejlesztési terv 

jóváhagyására irányuló eljárásához ezúton nyilatkozik, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.sz.) által az önkormányzat 

részére a Dévaványa ivóvízellátó rendszer (Vkr.: kód: 12-24819-1-001-00-14), valamint a 

Dévaványa szennyvízelvezető- és tisztító rendszer (Vkr. kód:21-24819-1-001-00-15) 

vonatkozásában véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési tervben (felújítási-, pótlási 

terv) foglaltakkal a határozat mellékletét képező táblázatok szerint egyetért. 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti Ellátásért Felelős, 

felhatalmazza a Polgármestert hogy a Ptk. 6:15 §-a és az általános közigazgatási 

rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény 13. §-a alapján aláírja az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám: 04-10-001580; adószám: 

13100887-2-04; Képviseli: Nagy László vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató részére 

kiállítandó meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy a Vksztv. szerinti Gördülő Fejlesztési 

Terv (a beruházási tervrész) jóváhagyására irányuló eljárás teljes folyamatában a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel 

képviselje, helyette és nevében eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ellátásért Felelős a 

meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megelőlegezett, a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, továbbá az eljárásban szakhatóságként 

bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjakat a beruházási terv tekintetében az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a 

használati díj terhére megtéríti.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Alföldvíz Zrt.-

t értesítse, valamint részére az engedélyezési eljárásához szükséges dokumentumokat, 

iratokat megküldje. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely döntés pályázat 

benyújtásáról a LEADER VP6-19.2.1.-55-8-22 kódszámú felhívásra. 

Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a LEADER VP6-19.2.1.-55-8-

21 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása” című felhívásra. A 

pályázati kiírás célja a helyi életminőség javítása a településkép és a köztéri területek 

kialakításával, felújításával.  

Jelen pályázat keretein belül a városi temető bejáratához vezető szórt útalapot (hrsz. 1465 és 

1467) tervezik rekonstruálni. A kivitelezés magába foglalja a jelenlegi várakozóhely felújítását, 

annak folytatását egészen a 1465 hrsz számú terület hosszúságáig, valamint a szemben lévő 

tartomány (1467 hrsz., szintén 1/1 önkormányzat tulajdonában lévő) egy részén is zúzott köves 

útpadka kerülne kialakításra. A jelenlegi úttest keskeny kétirányú forgalom lebonyolítására, így 

a szembe jövők a föld padkára lehúzódva tudják egymást kikerülni. A kijelölt sáv felújítását az 

önkormányzatnak mindenképpen meg kell valósítania, hiszen ezt a területet minden nap nagy 

számban használja a lakosság, a temetőbe látogatók is.  

A pályázat becsült összköltsége: bruttó 7.042.104,- Ft. 

Támogatási intenzitása: 85% 

Igényelni kívánt támogatás: bruttó 5.985.788,- Ft 

Vállalt önerő: bruttó 1.056.316,- 

A pályázat beadási határideje: 2021. augusztus 31-től, a kérelmek értékelése folyamatosan 

történik, amennyiben a kötelezettségvállalási keret kimerül, úgy a kiírást felfüggesztik. 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: legfeljebb 24 hónap. 

A polgármester elmondja, hogy a pályázat keretén belül a temetőhöz bevezető úton lévő 

virágbolttól a temető bejáratáig a jelenlegi parkolót kívánja fejleszteni, illetve tovább kialakítani 

6 méter széles sávban, zúzott kővel szórva útpadkát, parkolás céljára, valamint a szemben lévő 
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területen is hasonló módon kerülne kialakításra az útpadka. A pályázathoz 15% önerőre is 

szükség van, amelyről kéri a képviselő-testület döntését. Megkérdezi a képviselő-testületet, 

panelelemeket alkalmazzanak-e? 

Feke László műszaki irodavezető – megjegyzi, hogy a csövek ára jelenleg nagyon 

megnövekedett. 

Valánszki Róbert polgármester - megköszöni, az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja a LEADER VP6-19.2.1.-55-8-22 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatot 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

306/2021. (VIII. 19.) Dv. Kt. hat 

 

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

LEADER VP6-19.2.1.-55-8-21 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési projektek 

támogatása” című felhívásra, „Dévaványa infrastruktúra fejlesztése” projekt címen (hrsz. 

1465 és hrsz. 1467). A pályázat becsült összköltsége 7.042.104,-Ft, melyhez szükséges 

önerőt, azaz 1.056.316,-Ft-ot a Képviselő-testület a saját költségvetésének tartalék terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

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

A polgármester megkérdezi, hogy van-e 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) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania 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 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. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

307/2021.(VIII.19.) 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/3930-3/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8 oldallal 

bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 16 óra 45 perckor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 


