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DV/3931-7/2021. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 30-án 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: 

Földi Imre   képviselő 

Kiss Károly    alpolgármester  

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 

Krisztina gazdálkodási irodavezető,  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Rózsa Andrea a 

Strandfürdő szakmai koordinátora, Tóth Erika  GYSZC Dévaványa igazgató, Varga Istvánné a 

Dévaványai Települési Értéktár elnöke, Kürti Ignácné Vox Humana Kórus Egyesülete elnöke. 

 

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

valamint a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

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

távolmaradását jelezte, valamint Kiss Károly alpolgármester nem jelent meg, aki a SZKIRG 

tagintézmény újraindításának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen képviseli az 

önkormányzatot.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Az önkormányzat gazdálkodásának 2021. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó: Varga Istvánné Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

4. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről 

szóló beszámoló értékelése. 
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Előadó: Juhász Sándor ügyvezető 

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2019-2024. gazdasági programjának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

6. Dévaványa Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A Prizma Junior Zrt-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozói 

szerződés meghosszabbítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

8. A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút 

hálózatának fejlesztése – Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről 

hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9.  A TOP PLUSZ PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat 

módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” 

elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11.  A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” elnevezésű 

helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Dévaványai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

13. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

14. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

15. Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány benyújtott kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16.  Bejelentések. 
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Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Molnár Sándor címzetes rendőr alezredes kapitányságvezetői megbízásának 

véleményezése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

A meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. A Dévaványai 

Települési Értéktár Bizottság beszámolójának megtárgyalását követően az Értéktár Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását javasolja tárgyalni.   

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, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

320/2021.(IX.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-án tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Az önkormányzat gazdálkodásának 2021. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó: Varga Istvánné Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

4. Dévaványai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről 

szóló beszámoló értékelése. 

Előadó: Juhász Sándor ügyvezető 

 

6. Dévaványa Város Önkormányzat 2019-2024. gazdasági programjának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

7. Dévaványa Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A Prizma Junior Zrt-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozói 

szerződés meghosszabbítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  
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9. A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút 

hálózatának fejlesztése – Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről 

hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10.  A TOP PLUSZ PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat 

módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

11. A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” 

elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12.  A TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” elnevezésű 

helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

13. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

14. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

15. Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16.  Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Molnár Sándor címzetes rendőr alezredes kapitányságvezetői megbízásának 

véleményezése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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.  

Elmondja, hogy a júniusi ülés óta több alkalommal volt rendkívüli ülés. 

Több pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület, továbbá a „DÉVAVÁNYÁÉRT” 

kitüntetés jelöltjét is kiválasztották, majd az augusztus 19-én megrendezett ünnepi ülésen 

Váradi Andrásné részére átadásra került a város legrangosabb kitüntetése.  

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

A polgármester a szeptember 9-én megtartott rendkívüli ülésen tájékoztatta a képviselő-

testületet az addig történtekről. 

- 2021.09.13-án a Közép-Békési Centrum szétválását követően létrejött a Körösmenti 

Településekért Nonprofit Kft., amelynek Dévaványa is tagja. A Kft. nyereséges, 

elfogadták az üzleti tervet, szabályzatokat, valamint új ügyvezető került kinevezésre 

Miklós Melinda személyében. Elmondja, hogy változatlanul szeretne velük tovább 

együttműködni.  
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- 2021.09.14-én Békéscsabán DAREH ülésen vett részt, de csak a nyitórendezvény került 

megtartásra, az ülést döntésképtelenség miatt október 1-én fogják megismételni. 

- 2021.09.15-én a Körösladányi úti iskolai telephely, valamint a Vörösmarty úti iskolai 

telephely műszaki átadásán vett rész Feke László műszaki irodavezetővel. A 

Vörösmarty úti iskolai telephelyen elvégzett munkálatokkal kapcsolatban több 

észrevétele is volt az átadás során – térkövezés, pályafelfestés, a belső tornatermi pálya 

kialakítása -,  amelyeket a kivitelező vállalt kijavítani.  

- 2021.09.17-én megrendezésre került az Autómentes Nap és a XI. Gurul Ványa 

rendezvény. 

- 2021.09.20-án Szegeden volt gazdaságfejlesztési céllal Nemesi Pál kormánybiztos 

Úrnál a gyomaendrődi, valamint a békési polgármesterrel. A jövőben üzemcsarnokok 

építésére kíván pályázatot benyújtani.  

- 2021.09.22-én dr. Takács Árpád Kormánymegbízott Úr és a dr. Krizsán Anett Igazgató 

Asszony megtekintették az önkormányzat új épületét, valamint a Gyomaendrődi Járási 

Hivatalt, továbbá egyeztettek a Járási Hivatal Dévaványai Kirendeltség tovább 

működésével kapcsolatban.  

- 2021.09.27-én a Magyar Államkincstárnál voltak, ahol az orvosi rendelő 

előrehaladásáról egyeztettek. Mindent rendben találtak és remélik, hogy ebben az évben 

a terveknek megfelelően el tudják végezni a munkálatokat. 

- 2021.09.29-én a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője Oltyán Sándor rendőr ezredes 

látogatott el a hivatalba Molnár Sándor címzetes rendőr alezredes kapitányságvezetői 

kinevezésével 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, 7 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: 

321/2021.(IX.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2021.(VI.24.), 

281/2021.(VI.24.), 282/2021.(VI.24.), 288/2021.(VII.9.), 290/2021.(VII.29.), 

291/2021.(VII.29.), 292/2021.(VII.29.), 293/2021.(VII.29.), 294/2021.(VII.29.), 

295/2021.(VII.29.), 296/2021.(VII.29.), 304/2021.(VIII.19.), 305/2021.(VIII.19.), 

306/2021.(VIII.19.), Dv. Kt. határozatok és a 285/2021.(VI.24.), 286/2021.(VI.24.), 

300/2021.(VII.29.), 301/2021. (VII.29.), 309/2021.(VIII.19.), 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.) 
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1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely az önkormányzat 2021. 

évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet első 

módosítására 2021. június hónapban került sor. A költségvetés főösszege bevétellel, kiadással 

egyezően 3.589.032 eFt-ra változott.  

Az előterjesztésben a 2021. évi költségvetés második módosítására tesznek javaslatot. A 

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

3.613.983 eFt-ra módosul.  

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha az írásos 

anyaghoz kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a testületi ülésen résztvevőket. 

Elmondja, hogy 24.951 eFt növekedést terjeszt a testület elé. A rendeletmódosításban csak 

néhány tétel módosul, mivel 1 hónapnyi előirányzat változást vezetnek át.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 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 rendelet megalkotásával egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tagnak az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

megjelenteket. Bizottságuk az anyagot megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a 

testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök, képviselő részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk 

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerdai ülésén szintén 

véleményezte az előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértenek. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2021.(IX.30.) 

önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely az önkormányzat 

gazdálkodásának 2021. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 
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Elmondja, hogy a 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2021.(II.24.) számú 

rendeletével fogadta el, 2.081.430 eFt költségvetési bevétellel, 2.563.891 eFt költségvetési 

kiadással, 482.461 eFt költségvetési egyenleggel.  

A költségvetés 2. módosítása a jelen ülésen került megtárgyalásra. A 2021. június 30-ig 

pénzügyileg teljesült adatok ezekhez a módosított előirányzatokhoz lettek viszonyítva. 

A módosított előirányzat bevétellel, kiadással egyezően 3.613.983 eFt. 

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, amennyiben 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető - a teljesítés a megszokotthoz képest 

bevételi, illetve kiadási oldalon is elmarad a tervezettől a koronavírus járvány miatt. A járóbeteg 

szakrendelés bevétele csökkent, amiért nem lehetett szakrendelést tartani, illetve a 

földhaszonbérből származó bevételi díjak október végéig érkeznek be. Ezen kívül módosítani 

szükséges a helyi iparűzési adó bevétel előirányzatát is, ami előreláthatólag a 3. költségvetési 

módosításban fog megtörténni. A 3. módosításra azért van szükség, mivel egy nagyobb összegű 

túlfizetést kellett visszautalni, valamint a helyi iparűzési adó bevétel kompenzálására kapott 

összeg támogatás formájában érkezik, nem pedig a közhatalmi bevételek között. Kiadási 

oldalon a működési kiadások körülbelül időarányosan alakultak, viszont a felhalmozási 

bevételek és a felhalmozási kiadások elmaradtak az időarányos teljesítéstől, amiért nem érkezett 

meg a támogatás, valamint a beruházások sem kezdődtek még el.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő - Bizottságuk a 

tájékoztatót megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetértenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2021. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

322/2021.(IX.30.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. június 30-i 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  --- 

 

(Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021. június 30-i teljesítéséről szóló 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a Dévaványai 

Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékelése. 
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Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 

munkatervébe napirendre tűzte a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolójának 

megtárgyalását.  

Varga Istvánné a Települési Értéktár Bizottság elnöke a beszámolót elkészítette, amelyet 

megküldött az önkormányzat részére. 

Véleménye szerint az Értéktár Bizottság munkája sajátos, a tagok aktívan dolgoznak, hiszen a 

hozzájuk érkező javaslatokat fel kell dolgozni, illetve ki kell értékelni.   

Megadja a szót Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár elnök részére, ha az írásos 

anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár elnöke – a bizottsági ülésen megtárgyalták 

a beszámolót, és nem kíván kiegészítést tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Varga Istvánné a Dévaványai Települési 

Értéktár elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének részére. 

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

hosszasan tárgyalták, javasolják elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a beszámoló elfogadásnál tartózkodni kíván, 

mivel nem ért egyet azzal, hogy a Szeghalmi Tejipari Ktsz. munkája bekerült az Értéktárba, 

ugyanakkor dr. Ágoston Sándor 6 könyve nem.  Jelenleg készül a 7. könyve Dévaványa 342. 

újratelepítésének évfordulójára és a várossá válás 25. évfordulójára, amelyhez szakmai 

segítőket keres.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

323/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a Dévaványai 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2014. november havi rendes ülésén a 353/2014.(XI.27.) 

Dv.Kt. határozatával döntött a Dévaványai Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 



9 

 

A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság elnökének Varga Istvánnét, tagjainak 

Szilágyiné Szabó Editet és Kiss Károlyt választotta meg. 

A Települési Értéktár Bizottság elnöke, Varga Istvánné jelezte, hogy a bizottság tagjának 

személyében változás történne, mivel Szilágyiné Szabó Edit a továbbiakban nem kíván részt 

venni a bizottság munkájában. Elnök Asszony Hajdu Ildikót javasolja a képviselő-testület felé 

a bizottság új tagjának. 

Felülvizsgálva a Dévaványai Települési Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatát 

szükségessé vált továbbá a módosítása, mivel a bizottság székhelye és jogszabály megváltozott. 

A fenti változások következtében Szarka Andrea aljegyző elkészítette a Dévaványai Települési 

Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyben piros betű színnel 

jelöltek az új részek, valamint áthúzással jelöltek a törlendő részek. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

előterjesztést, azt tegye meg. 

Szarka Andrea aljegyző – nem kívánja kiegészíteni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni és megadja a szót Purger Ferenc bizottság elnök 

részére. 

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

bizottsági ülésen megtárgyalták, és javasolják elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy Hajdu Ildikó Tünde a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság tagja 

legyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

324/2021.(IX.30.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dévaványai Települési 

Értéktár Bizottság létrehozója úgy dönt, hogy a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság 

tagjává 2021. október 1. napjától Hajdu Ildikó Tünde 5510 Dévaványa, Deák Ferenc u. 

43/1. szám alatti lakost választja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a változás Dévaványai Települési Értéktár 

Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatán történő átvezetésre és annak a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt aláírására. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

megtárgyalták az előterjesztésben foglaltakat, és javasolják elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

ülésen elfogadták a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
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Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal, és egyhangúlag javasolják elfogadni 

a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításait a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

325/2021.(IX.30.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési Értéktár 

Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a meghozatalát követő 30 

napon belül a Megyei Értéktár Bizottságot tájékoztassa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. október 30. 

 

(Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely az AGRICOLA 

Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalása.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi munkatervébe napirendre 

tűzte az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalását.  

Juhász Sándor a Kft ügyvezetője a beszámolót elkészítette, amelyet megküldött az 

önkormányzat részére. 

Elmondja, hogy a piaci helypénzekből származó bevétel 2020.09.01. és 2021.08.31. közötti 

időszakban 1.369.600,-Ft volt, a kiadási oldalon munkabér+közteher, valamint a 

szemétszállítási és bérleti díj szerepel 1.340.745,-Ft összeggel, ezek alapján kiszámítható, hogy 

28.855,-Ft  bevétel keletkezett.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja részére. 

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

ülésen megtárgyalták a beszámolót, és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-testület 

felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

326/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AGRICOLA Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, külterület 01364/13. hrsz.) által működtetett helyi termelői piac 2020. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(Az AGRICOLA Dévaványa Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzat 2019-2024. gazdasági programjának elfogadása. 

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 116. § -a az alábbiak szerint rendelkezik a képviselő-testület gazdasági programjáról: 

„ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.  

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

vagy azt meghaladó időszakra szól.  

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának 

javítását szolgálják.  

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 

túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy 

módosítani.” 

Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület 

hatásköréből nem ruházható át. A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt a gazdasági program 

megvitatására eddig nem kerülhetett sor. A gazdasági program az előterjesztés mellékletét 

képezi. A jelen gazdasági program egy váz, a 2019-2024. közötti időszakra, amely alapján a 

fejlesztéseket és az önkormányzati működést kell biztosítani, de a helyzetnek megfelelően el 

lehet térni a leírtaktól.   

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra a bizottsági tag részére. 

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

ülésen hosszasan tárgyalták Dévaványa Város Önkormányzatának 2019-2024. gazdasági 

programját és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

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

bizottsági ülésen megtárgyalták és egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnök, képviselő által 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök, képviselő részére. 
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Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat, megkérdezi, hogy a napirend 

kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2019-2024. gazdasági programját az 

előterjesztés mellékletében foglaltak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

327/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő 

tartalommal elfogadja az önkormányzat 2019-2024. évi gazdasági programját. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2021. október 1. (gazdasági program közzététele) 

 

(A 2019-2024. évi gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének módosításának megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése és 

Dévaványa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja alapján a 

költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget 

téve a 2021. évre szóló közbeszerzési terv a 145/2021.(III.31.) számú Polgármesteri határozattal 

elfogadásra került. 

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint:  

„A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

Az előterjesztésben a közbeszerzési terv első módosítását terjesztik a Képviselő-testület elé. 

A 64/2021.(II.10.) számú Polgármesteri határozattal döntés született arra vonatkozóan, hogy 

Dévaványa Város Önkormányzata a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (központi 

háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása) vonatkozásában együttműködik Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatával közbeszerzési eljárás együttes lefolytatása érdekében. A közbeszerzési 

tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. szeptember 22. napján érkezett kérésére 

ennek megfelelően módosítani szükséges. 
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A közbeszerzési tervbe bekerül: 

A 

közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Szolgáltatás  

„Orvosi 

ügyelet 

2021”   

nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) 

bekezdés b) 

2021. IV. 

negyedév 

2023. III. 

negyedév 
nem 

Az előzőek alapján Dévaványa Város Önkormányzatának 145/2021.(III.31.) Polgármesteri 

határozatával elfogadott 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

módosítják: 

A 

közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Vízvédelmi 

fejlesztések 

Dévaványán 

nemzeti 
Kbt. 112. § 

(1) 

2021. IV. 

negyedév 

2023. I. 

negyedév 
nem 

      

Szolgáltatás  

„Orvosi 

ügyelet 

2021”   

nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) 

bekezdés b) 

2021. IV. 

negyedév 

2023. III. 

negyedév 
nem 

 

Elmondja, hogy korábban már volt közbeszerzési eljárás, amelyet egy ajánlattevő megtámadott, 

ezért azt az eljárást vissza kellett vonni. Most jutottak el oda, hogy Gyomaendrőd városa kijelölt 

egy szakértői bizottságot, akik összeállítottak egy közbeszerzési felhívást, ennek értelmében 

gyomaendrődi központtal valósulna meg az ügyeleti ellátás, de ettől függetlenül ragaszkodnak 

ahhoz, hogy legyen egy olyan segítő személyzet Dévaványán, akik a sürgős eseteket el tudják 

látni (diplomás ápoló, vagy szakképzett személy egy sofőr kíséretében). Ennek értelmében 

közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, amelyhez szükséges a közbeszerzési tervet módosítani, 

továbbá elmondja, hogy az OEP finanszírozáson felül az önkormányzatnak lakosságszám 

arányosan hozzá kell járulni ehhez az orvosi ügyeleti ellátáshoz.  

Ehhez kapcsolódóan szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy jelenleg Hajdú-Bihar megyében 

próba folyik egy PILOT program keretén belül, ahol egy adott körzetben az Országos 
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Mentőszolgálat átvette az orvosi ügyeletet, és amennyiben pozitív eredménnyel zárul a próba, 

akkor a legnagyobb valószínűséggel országos szintre fogják emelni ezt a működést. A jelenlegi 

tervek szerint járásonkét fogják bevezetni az orvosi ügyeleti ellátást, Dévaványa esetében 

gyomaendrődi központtal, egy orvost, egy mentőtisztet, egy ápolót és egy sofőrt fognak az 

ellátásra kijelölni. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

ülésen megtárgyalták a 2021. évi közbeszerzési terv módosítását és egyhangúlag javasolják 

elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzatának 2021. érvre vonatkozó közbeszerzési terv 

módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

328/2021.(IX.30.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény. 42. § (3) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Árpád u. 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma:- 

4. Nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 2 db. 

5.  A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba 

foglalva a következők: 

A 

közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Vízvédelmi 

fejlesztések 

Dévaványán 

nemzeti 
Kbt. 112. § 

(1) 

2021. IV. 

negyedév 

2023. I. 

negyedév 
nem 
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Szolgáltatás  

„Orvosi 

ügyelet 

2021”   

nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) 

bekezdés b) 

2021. IV. 

negyedév 

2023. III. 

negyedév 
nem 

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: azonnal 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a  

Prizma Junior Zrt-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozói szerződés 

meghosszabbítása.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község Önkormányzata nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le „Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyában. Dévaványa Város 

Önkormányzata a 6/2019.(I.19.) határozatával, Ecsegfalva Község Önkormányzata a 

7/2019.(I.29.) számú határozatával eredményesnek nyilvánította a közbeszerzést és a Junior 

Vendéglátó Zrt-t, - későbbi névmódosítást követően jelenlegi cégnevük Prizma-Junior Zrt-t- 

hirdette ki nyertesnek.  

A felek között 2019. január 31-én került sor az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés 

aláírására, melynek értelmében a szolgáltatást a vállalkozó 2019. február 1-jétől kezdődően 

biztosítja. 

A közétkeztetési szolgáltatás teljesítésének idejéről a szerződés III, pontja az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„1. Jelen Szerződést a Felek a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának napjától 

számított 36 hónapig terjedő határozott időre hozzák létre. 

2. Felek megállapodnak,hogy a szerződés időtartamát annak lejártától számított közös 

megegyezés alapján további 2 évvel (24 hónappal) meghosszabbíthatják.” 

Figyelemmel a vállalkozói szerződésben foglaltakra a szolgáltató szeptember 10-én érkezett 

megkereső levelében kezdeményezte a szolgáltatási szerződés meghosszabbítását 2024. január 

31-ig. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy amennyiben nem kerül sor a szerződés további két évvel 

történő meghosszabbítására, úgy a jelen szolgáltató 2022. január 31-ig biztosítja a 

közétkeztetést, és addig az önkormányzatnak sikeres közbeszerzési pályázatot is le kell 

folytatnia, annak érdekében, hogy az étkeztetési szolgáltatás ellátása zökkenőmentes legyen. 

Korábban már döntött arról a képviselő-testület, hogy nem kíván közbeszerzési eljárást 

lefolytatni és másik szolgáltatót kiválasztani.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja részére. 

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

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 
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Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök, képviselő részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

megvitatták az előterjesztést, a szerződés meghosszabbítását javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat, megkérdezi, hogy a napirend 

kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja, hogy a közétkeztetési feladatok ellátásával Dévaványa Város Önkormányzata 

változatlan formában a Prizma- Junior Zrt-t bízza meg a 2022. február 1. és 2024. január 31-e 

közötti időszakra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

329/2021.(IX.30.) Dv.Kt. hat. 

 

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

feladatok ellátásával változatlan formában megbízza a Prizma- Junior Zrt-t ( 2209 Péteri, 

Bereki u. 30.) - a felek által korábban megkötött vállalkozói szerződés III./2. pontja 

alapján  -  2022. február 1. és 2024. január 31-e közötti időszakra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű vállalkozói 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2021. november 30. (vállalkozói szerződés aláírása) 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a kilencedik napirendi pontra, amely a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – 

Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2021. július 29-én tartott ülésén a 290/2021.(VII.29.) 

Dv.Kt. határozatával döntött a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa 

város kerékpárút hálózatának fejlesztése - Tervezés” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről, melynek keretében a kiválasztásra került a BERPROMER Mérnöki és 

Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.),  ajánlattevőnek az összesen bruttó 

18.732.500,- Ft összegű ajánlata. A beszerzés feltételes volt, tehát csak az a.) nyomvonaltervek 

(bruttó 1.873.250,- Ft) megrendelése történik idén, a felhívásban megjelölt b) és c) tervek 

(összesen bruttó 16.859.250,- Ft) csak sikeres pályázás esetén kerülnek megrendelésre. Ezen 

okból szükséges a határozat fentieknek megfelelő módosítása. 

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, amennyiben szóbeli kiegészítése van, 

tegye meg. 

Feke László műszaki irodavezető – nem kívánja kiegészíteni.  

Valánszki Róbert polgármester megköszöni, és megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra 

részére. 

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

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-

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 képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

330/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat.   

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 290/2021.(VII.29.) Dv. 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának 

fejlesztése – Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során a Korintosz Kft. 

(5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6 D.ép.II.em. 5/2.), BERPROMER Mérnöki és 

Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.), Körös-Road Kft. (5600 

Békéscsaba, Batthyány utca 4.) 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 „Dévaványa város kerékpárút hálózatának 

fejlesztése – Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként 

BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) 

18.732.500,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának 

fejlesztése – Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) ajánlattevővel a nyomvonaltervek elkészítésére bruttó 

1.873.250,- Ft értékben vállalkozási szerződést kössön. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén ajánlattevővel az engedélyes dokumentáció, 

valamint a kiviteli dokumentáció elkészítésére bruttó 16.859.250,- Ft értékben 

vállalkozási szerződést kössön. 

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Dévaványa város kerékpárút hálózatának 

fejlesztése – Tervezés ” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

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

tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. október 15. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizedik napirendi pontra, amely a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről hozott határozat módosítása.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2021. július 29-én tartott ülésén a 293/2021.(VII.29.) 

Dv.Kt. határozatával döntött a TOP PLUSZ PROGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület 

fejlesztése Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről, melynek keretében 
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a kiválasztásra került az Agricola Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13.) 

ajánlattevőnek az összesen bruttó 16.979.900,- Ft összegű ajánlata. A beszerzés feltételes volt, 

tehát csak az a.) pályázati műszaki dokumentáció (bruttó 2.527.300,- Ft) megrendelése történik 

idén, a felhívásban megjelölt b) és c) tervek (összesen bruttó 14.452.600,- Ft) csak sikeres 

pályázás esetén kerül megrendelésre. Ezen okból szükséges a határozat fentieknek megfelelő 

módosítása. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás 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, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

331/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat.   

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 293/2021.(VII.29.) Dv. 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás során a MLR Studio Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 

32. III./25.), PLAN AND BUILD Kft. (5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 2. A.lház. 3. 

em. 7.), Korintosz Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. D. ép. II.em. 5/2.) és az 

Agricola Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja.  

 

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

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként Agricola Dévaványán Kft. (5510 

Dévaványa, Külterület 01364/13.) bruttó 16.979.900,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

 

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

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás eredményeként felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Agricola Dévaványán Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13.) ajánlattevővel a 

pályázati műszaki dokumentáció elkészítésére bruttó 2.527.300,- Ft értékben 

vállalkozási szerződést kössön. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres 

pályázat esetén ajánlattevővel az engedélyes dokumentáció, valamint a kiviteli 

dokumentáció elkészítésére bruttó 14.452.600,- Ft értékben vállalkozási szerződést 

kössön. 

 

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

PROMGRAM 1.1.1 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Dévaványán ” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
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A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. október 15. 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenegyedik napirendi pontra, amely a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Közútfejlesztés Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű 

eljárás eredményéről hozott határozat módosítása. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2021. augusztus 19-én tartott ülésén a 304/2021.(VIII.19.) 

Dv. Kt. határozatával döntött a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú 

„Közútfejlesztés Dévaványán” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről, melynek 

keretében a kiválasztásra került a Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) 

ajánlattevőnek az összesen bruttó 13.601.700,- Ft összegű ajánlata. A beszerzés feltételes volt, 

tehát csak az a.) pályázati műszaki dokumentáció (bruttó 1.223.772,- Ft) megrendelése történik 

idén, a felhívásban megjelölt b) és c) tervek (összesen bruttó 13.792.581,- Ft) csak sikeres 

pályázás esetén kerülnek megrendelésre. Ezen okból szükséges a határozat fentieknek 

megfelelő módosítása. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

módosításával egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás 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, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

332/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat.   

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2021.(VIII.19.) Dv. 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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 
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helyi beszerzési eljárás eredményeként felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) 

ajánlattevővel a pályázati műszaki dokumentáció elkészítésére bruttó 1.223.772,- Ft 

értékben vállalkozási szerződést kössön. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 

sikeres pályázat esetén ajánlattevővel az engedélyes dokumentáció, valamint a kiviteli 

dokumentáció elkészítésére bruttó 13.792.581,- Ft értékben vállalkozási szerződést 

kössön. 

4. 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. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. október 15. 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenkettedik napirendi pontra, amely a TOP PLUSZ 

PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről hozott határozat módosítása. 

A Képviselő-testület 2021. július 29-én tartott ülésén a 291/2021.(VII.29.) Dv.Kt. határozatával 

döntött a TOP PLUSZ PROGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről, melynek keretében a kiválasztásra került a Szász-Terv Kft. 

(5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 2/a.) ajánlattevőnek az összesen bruttó 13.335.000,- Ft 

összegű ajánlata. A beszerzés feltételes volt, tehát csak az a.) pályázati műszaki dokumentáció 

(bruttó 3.175.000,- Ft) megrendelése történik idén, a felhívásban megjelölt b) és c) tervek 

(összesen bruttó 10.160.000,- Ft) csak sikeres pályázás esetén kerülnek megrendelésre. Ezen 

okból szükséges a határozat fentieknek megfelelő módosítása. 

Elmondja, hogy a jelen pályázat a régi önkormányzati épület valamint a terület rehabilitációját 

célzó fejlesztés, ahol rendezvényteret kívánnak kialakítani, és a területet parkosítani. Erre 

vonatkozóan Dévaványa Város Önkormányzat honlapján kérdőívet is összeállítottak, hogy a 

lakosság is el tudja mondani a véleményét.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás 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, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat:  

333/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat.   

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 291/2021.(VII.29.) Dv. 

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során a Novodomszki és Társa Bt. (5600 Békéscsaba, Telep utca 

15/2.), BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. 

I. 4.) és a Szász-Terv Kft. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 2/a.) 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 „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként Szász-Terv Kft. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 

2/a.) bruttó 13.335.000,- összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

 

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szász-Terv Kft. 

(5600 Békéscsaba, Kisfaludy utca 2/a.) ajánlattevővel a pályázati műszaki dokumentáció 

elkészítésére bruttó 3.175.000,- Ft értékben vállalkozási szerződést kössön. Továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén ajánlattevővel az engedélyes 

dokumentáció, valamint a kiviteli dokumentáció elkészítésére bruttó 10.160.000,- Ft 

értékben vállalkozási szerződést kössön. 

 

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

PROMGRAM 1.2.1 azonosító számú „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. október 15. 

 

 

13. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenharmadik napirendi pontra, amely a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatos szakmai segítségnyújtás.  

Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a 2021. évi ellenőrzési munkaterv alapján 

elvégezte az illetékességi területén működő települési önkormányzatok által megalkotott 

szociális rendeletek törvényességi vizsgálatát.  

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Osztálya szakmai 

segítségnyújtással élt – amely az előterjesztés mellékletét képezi – Dévaványa Város 

Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) 

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 
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alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése 

céljából.” 

A célvizsgálatban tett megállapítások, észrevételek, pontosítások átnézésre kerültek és a fent 

említett önkormányzati rendelet értelmező rendelkezése nem felel meg maradéktalanul a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a normavilágosság követelményeinek, mivel 

befejezetlen mondatot tartalmaz, hatásköri rendelkezései nem egyértelműek, továbbá a 

szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű azért elengedhetetlen a 

rendelet felülvizsgálata és módosítása. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

segítségnyújtással egyetértenek és egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tag által elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök, képviselő részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati 

rendeletéhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtással egyetért kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

334/2021.(IX.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban érkezett 

szakmai segítségnyújtással egyetért. 

 

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

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

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

   Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. október 31. 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizennegyedik napirendi pontra, amely az általános 

iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 

körzetének véleményezése. 

A polgármester 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 alapján a felvételi körzetek 
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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. 

A fentiek alapján a Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Dévaványa Város 

Önkormányzatához, hogy az általuk 2021. február 26-án kelt TK/035/00108-40/2021. 

iktatószámú levél mellékleteként megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárai alapján véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot 2021. október 15. 

napjáig szíveskedjen részükre megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

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

Javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek a Gyulai Tankerületi Központ által kialakított, 

a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárát, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat, azt tegye meg. 

Szarka Andrea aljegyző – nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

bizottsági ülésen megtárgyalták és egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Gyulai Tankerületi Központ által küldött a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárainak kialakításával, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

335/2021.(IX.30.) Dv. Kt. határozat 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi Központ 

által küldött a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakításával, 

továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetével. 

 

Kötelező felvételt biztosító iskola Dévaványa településen: Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6.) 

 

Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

intézmények: 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye (5500 Gyomaendrőd, 

Mirhóháti u. 11.) 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye (5510 

Dévaványa, Bem u. 4.) 
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A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Dévaványa 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban az alábbi: 

• Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 11 fő, 

• Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye 8 fő. 

 

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

döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. október 15. 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenötödik napirendi pontra, amely a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány benyújtott kérelmének megtárgyalása. 

Elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez – mely az előterjesztés mellékletét képezi - , hogy az alapítvány által a 

GINOP Ifjúsági Garancia program keretében foglalkoztatott két fő munkavállaló bérének a 

közalapítványra jutó részét, 1.668.765 Ft-ot támogatásként megítélni szíveskedjen. 

A munkavállalók bérének közalapítványra jutó része mindösszesen 1.668.765 Ft. 

A két fő munkavállaló az önkormányzat működését segíti, és kötött időre az Alapítványon 

keresztül kívánják őket foglalkoztatni. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmével a bizottság egyetért és egyhangúlag javasolják 

elfogadni a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 1.668.765,-Ft-tal támogatja a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány a GINOP Ifjúsági Garancia program keretein belül 

foglalkoztatott két fő munkavállaló bérének a közalapítványra jutó rész kifizetését kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

336/2021.(IX.30) Dv. Kt. hat 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.668.765,-Ft-tal 

támogatja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány (5510, Dévaványa, Árpád utca 1. ) a 

GINOP Ifjúsági Garancia program keretein belül foglalkoztatott munkavállaló bérének, a 

közalapítványra jutó rész kifizetését. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a polgármester 

kezdeményezni fogja, hogy a Szeghalmi utca, valamint az Eötvös utca az önkormányzat 

fennhatóságába kerüljön, és javasolja 30-as sebességhatárt jelző tábla kihelyezését, mert a nagy 

tehergépjárműforgalom miatt életveszélyes ez a szakasz. Ezen a részen nagyon sokan 

közlekednek munkába, óvodába és az orvosi rendelő átadását követően a rendelőbe is, és a 

későbbiekben emiatt megnövekszik a személygépkocsik, valamint a kerékpárok száma is. A 

Szeghalmi utca 12. szám alatt lévő épület hasznosítására több javaslata is van, többek közt 

mentőállomás kiépítése, közüzemi szolgáltatók részére irodahelyiség kiadása, illetve a lakosság 

részére kisipari vállalkozók számára akár telephelyként szolgálhatna.   

Valánszki Róbert polgármester - elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán nem volt szó a 

Szeghalmi utca, valamint az Eötvös utca átvételének kezdeményezéséről, korábban csak az 

Eötvös utcát kívánták átvenni pályázati céllal, de ezt az állami cég megvétózta.  

A tegnapi napon arról egyeztettek, hogy az Eötvös utcán az orvosi rendelő tekintetében, 

valamint a Hunyadi utcán a bölcsőde elé helyezzenek ki fekvőrendőrt, de több problémába is 

ütköztek, illetve a Magyar Közúttal sem sikerült egyeztetniük. A teherforgalom tekintetében 

7,5 tonnás jelzőtábla van kihelyezve, de a jövőhét folyamán a megyei kapitánynak, valamint 

Molnár Sándor kapitánynak is átadja a képviselő-testület észrevételét ezzel kapcsolatban. 

Tovább elmondja, hogy az önkormányzat mindenkinek lehetőséget biztosít, hogy a saját 

vállalkozását hirdesse, amennyiben ezt jelzi. A közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatban megkéri 

Feke László műszaki irodavezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és 

egyeztessen velük, van-e lehetőség arra, hogy telephelyet létesítsenek Dévaványán.  

 

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

megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy további bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

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

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

rendelhet el választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása vagy annak visszavonása 

esetén, továbbá fegyelmi eljárás megindítása, illetve állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor.” 

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

a tárgyalandó anyag állásfoglalást igénylő személyi üggyel kapcsolatos. 

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, 7 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

337/2021.(IX.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

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

a helyiséget elhagyni.  

A zárt ülés anyaga a DV/3930-4/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4 oldallal 

bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 15 óra 45 perckor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


