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DV/3931-9/2021. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 28-án 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

  

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, Czirják Edit a Margaréta intézmény igazgatója, valamint 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese. 

 

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

valamint a képernyő előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

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

János képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat jelezték.  

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

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:  Holopné Dr. Sztrein Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. általános igazgatója 

 

3. Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) és a gyermekétkeztetési 

térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos szakmai 

segítségnyújtás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Döntés az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges 

módosításáról.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Döntés a Prizma Junior Zrt. kérelme alapján a vállalkozói díj emeléséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai programjának 

jóváhagyása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

9. Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület támogatási kérelmének 

megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Döntés a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal történő együttműködési 

szándéknyilatkozat és megállapodás aláírásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Salánki Erzsébet és Bere Ferenc ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 904/1 és 904/2 hrsz alatti ingatlanok 

újrafelosztásáról és értékesítéséről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az AGRODÉVA Mezőgazdasági Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 4.) kérelmének megvitatása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

A polgármester a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. 

Első napirendi pontként kívánja tárgyalni a Prizma-Junior Zrt. kérelmét a vállalkozói díj 

emelésére vonatkozóan, mivel ehhez a napirendhez kapcsolódóan vidékről érkezett vendég.  

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: 
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Határozat: 

346/2021.(X.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 28-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés a Prizma Junior Zrt. kérelme alapján a vállalkozói díj emeléséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

3. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:  Holopné Dr. Sztrein Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. általános igazgatója 

 

4. Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) és a gyermekétkeztetési 

térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos szakmai 

segítségnyújtás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Döntés az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges 

módosításáról.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai programjának 

jóváhagyása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

9. Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület támogatási kérelmének 

megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Döntés a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal történő együttműködési 

szándéknyilatkozat és megállapodás aláírásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Salánki Erzsébet és Bere Ferenc ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 
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2. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 904/1 és 904/2 hrsz alatti ingatlanok 

újrafelosztásáról és értékesítéséről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az AGRODÉVA Mezőgazdasági Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 4.) kérelmének megvitatása. 

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. 

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2021. október 4-én a dévaványai középiskolában oktatási tájékoztatón vett rész, ahol a 

Gyulai Szakképzési Centrum igazgató-helyettesével, valamint az általános iskola 

képviselőivel egyeztetett az iskolai szakmákról és a felvételi helyzetről. 

- 2021. október 5-én Gyomaendrődön volt, ahol Toldi Balázs polgármesterrel 

áttekintették a TOP Plusz pályázati programokat, és a megye által kért szükséges 

változtatásokat megtették ezügyben. 

Ugyan ezen a napon rendőrségi tájékoztatón vett rész, ahol bemutatkozott a Szarvasi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője Molnár Sándor r. alezredes, valamint  

Dr. Varga Koritár Attila Pál r. ezredes a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 

is.  

- 2021. október 8-án az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban arról érkezett hír, hogy a 

közbeszerzésnél ismételten akadályba ütköztek, emiatt az október 18-ára ígért bontási 

munkálatok tolódnak, és a pályázati felhívást ki kellett egészíteni november 8-ig, ezt 

követően tudnak majd nyertest hirdetni.  

- 2021. október 14-én rendkívüli testületi ülés került megtartásra. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében a 

BMSK Zrt.-vel együttműködési szerződést kötöttek, és vállalták, hogy a 

megállapodásban rögzített önkormányzatot terhelő feladatok költségét, azaz bruttó 

42.932.137,-Ft összeget saját költségvetésük tartaléka terhére biztosítják, amelyből a 

közművek kerülnének kiépítésre, valamint szilárd útburkolat kerülne kialakításra a 

kerítésig. 

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: 

347/2021.(X.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2021.(IX.9.); 

315/2021.(IX.9.); 316/2021.(IX.9.); 318/2021.(IX.9.); 319/2021.(IX.9.); 

323/2021.(IX.30.); 324/2021.(IX.30.); 325/2021.(IX.30.); 326/2021.(IX.30.); 
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327/2021.(IX.30.); 328/2021.(IX.30.); 330/2021.(IX.30.); 331/2021.(IX.30.); 

332/2021.(IX.30.); 333/2021.(IX.30.); 335/2021.(IX.30.); 336/2021.(IX.30.); 

344/2021.(X.14.)  Dv. Kt. határozatok és a 310/2021.(VIII.19.); 311/2021.(VIII.19.); 

312/2021.(VIII.19.); 339/2021.(IX.30.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri 

tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely döntés a Prizma Junior 

Zrt. kérelme alapján a vállalkozói díj emeléséről. 

Elmondja, hogy a Prizma-Junior Zrt. 2021. október 6-án írásos megkereséssel élt az 

önkormányzat felé, melynek értelmében szeretné 2022. január 1-jétől vállalkozási díjuk közös 

megegyezésen alapuló 14%-os emelését.  

A vállalkozóval kötött szerződés IV/5. pontja szabályozza, hogy az „Árváltozásra, szolgáltatási 

díjemelésre vonatkozó igényét a Vállalkozó a következő naptári évre vonatkozóan legkésőbb 

október 31-ig írásban közölheti az Ajánlattevővel. Az áremelésre csak a felek kölcsönös 

megállapodása alapján kerülhet sor.” 

Az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolásra került a vállalkozó megkereső levele, 

amely részletesen tartalmazza a díjemelésre irányuló költségbemutatást. 

A 2. számú mellékletben szereplő táblázat tartalmazza  

- a szolgáltató részére fizetendő jelenleg érvényes árakat, rezsiköltség és nyersanyagköltség 

megosztásban, továbbá 

- százalékonkénti bontásban (1-10%) az esetleges vállalkozói díjemelések mértékét az 

étkezésben résztvevőkre lebontva, illetőleg 

- a százalékos bontás mellett azt is, hogy ha a szülők esetében is megemelésre kerül a térítési 

díj, úgy az milyen költséget eredményez az önkormányzatra, illetve a szülőre levetítve. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vállalkozó 2019-től kezdődően két esetben kért 

díjemelést, először 12%-ot, melyből 10%-ot hagyott jóvá a testület, illetőleg második esetben 

az igényelt 8% helyett 6%-os emelés lett engedélyezve, de egyik emelés sem eredményezte 

ezidáig a szülők által fizetendő térítési díj emelését. 

Megadja a szót Boros Attila részére, amennyiben az írásos anyaghoz kiegészítést kíván tenni, 

azt tegye meg. 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – köszönti az ülésen résztvevőket.  

Elmondja, hogy az áremelésnek 3 indoka volt. Elsősorban az elmúlt éveket érintő 

költségnövekedések negatívan érintették a vállalkozást. Egy átlagos magyar vállalkozás  

20-38% közötti, míg a Prizma-Junior Zrt. ettől eltérően 5-7,5% közötti nyereséggel 

gazdálkodik, ebből szükséges a fejlesztéseket végrehajtania, a bérnövekményeket intéznie. Az 

idei évben közel 100 forinttal növekedett az üzemanyag literenkénti ára, amelyben javarészt 

érintettek, mivel a nyersanyagot, valamint a készételt Békéscsabáról szállítják Dévaványára. 

Az MBM visszavonta az ajánlatát, így december 1-től 307%-kal emelték meg a gáz, valamint 

62%-kal a villany árát, így ez a vállalatnak körülbelül 87 millió forint kiesést jelent. 2022. 

január 1-től megemelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege, ennek 

következtében november 1-től 15%-os bérfejlesztést kellett végrehajtaniuk, valamint januárban 

még ismételten szükség lesz 15%-ra, hogy a dolgozók ne hagyják el a munkahelyet. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, ha új közbeszerzésre kerülne sor, a jelenlegi árnál 49%-kal 

magasabban tudnának ajánlatot adni.  A jelenlegi emelésnél a költségek felét az 

önkormányzatra kívánja terhelni, a másik felét a cég átvállalta. A közbeszerzési törvényre a 

kormány ígért változtatást, hiszen e törvény köti meg a közbeszerzésre vonatkozó áremelési 

lehetőségeket. Az új törvény alapján 10%-os emelés teljes mértékben jogszerű, 50%-os emelés 
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pedig csak akkor hajtható végre, ha előre nem látható körülmény következik be. Az áremelés 

beleillik ebbe a koncepcióba, hiszen márciusban nem lehetett előre látni, hogy ilyen mértékben 

megnövekedik az energia, továbbá a nyersanyag ára, ami 7-8 hónap alatt 25-30%-kal 

emelkedett. Ezen okok miatt kérik a képviselő-testületet, hogy összeségében 2022. január 1-től 

a vállalkozási díj 14%-os emelését támogassák.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Boros Attilának az elhangzottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztést részletesen tárgyalták. A 

bizottság döntése nem egyhangú volt, a vállalkozói díj emelésére vonatkozóan 8%-os emelést 

hagytak jóvá, úgy, hogy a szülők által fizetendő díj mértéke is emelkedjen.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére.  

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

3 taggal volt jelen az ülésen. Az előterjesztést megvitatták, 2 igen szavazattal támogatták a  

8%-os emelést fele-fele arányban történő megosztással, és 1 ellenszavazattal elfogadásra 

javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. A kérelemben szereplő  

14%-os emelést megérti, de ettől függetlenül túlzónak tartja. A napirendhez kapcsolódóan 

kidolgozásra kerültek 8%-os; 9%-os, valamint 10%-os emeléssel a térítési díjak. Korábban már 

két alkalommal is sor került emelésre, de akkor a szülőkre nem volt terhelve a térítési díjemelés. 

Megkérdezi Boros Attilát, hogy az országban, valamint a környező településeken hogyan 

alakulnak a díjemelések, illetve Ecsegfalván az elmúlt években milyen mértékben emelkedtek 

meg a térítési díjak? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – Ecsegfalván 2 éve 10%-os 

emelést hajtottak végre, az idei évben pedig 12%-os emelésről egyeztetett a polgármesterrel, de 

a testület még nem tárgyalta.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Boros Attilának az elmondottakat. 

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megkérdezi, hogy a megyében mely településekre történik 

még kiszállítás? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – szállítanak Békésre, a békéscsabai 

kórházba, Vésztőre, valamint nemrég kezdtek el Orosházára is, továbbá a teljes református 

egyházat ők látják el a megyében. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a térítési díj mértéke 

megyei szinten a legalacsonyabb kategóriába tartozik, Pest megyéhez viszonyítva is 30%-kal 

kedvezőbb. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni az elhangzottakat. Megkérdezi, hogy a kormány 

felé jelezték-e, hogy a nyersanyag, az energia, a gáz, valamint az üzemanyagköltség milyen 

negatív hatással van a vállalatra? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – külön nem jelezték, a KÖZSZÖV 

fórumon keresztül minden közétkeztető megtette a szükséges lépéseket, eredménytelenül. Az 

elhangzottakon kívül, szeptember 1-től az EMMI rendelet alapján a nyersanyagban 

megtalálható természetes són kívül a bölcsődékbe, valamint az óvodákba szállított készételekbe 

egyáltalán nem, az iskolák számára szállított ételekbe pedig minimális mértékben kerülhet 

hozzáadott só. A KÖZSZÖV tárgyal a kormánnyal, az EMMI ezen rendeletével kapcsolatban. 

Az energia, valamint az üzemanyagköltség általános probléma, a vállalat minden évben 

kalkulál az energia és gáz árának növekedésével, körülbelül 10-15%-kal. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – a KÖZSZÖV ezzel kapcsolatban tett javaslatot a kormány 

felé? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – felhívták a figyelmet erre 

vonatkozóan, de az üzemanyag, a nyersanyag, valamint az energia árak emelkedése Uniós 

probléma. Szakemberek előrejelzése alapján jövő tavaszig emelkedni fognak az árak, és ezt 
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követően lesz körülbelül 50%-os áresés. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a térítési 

díj legalább10%-os áremelést. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elhangzottakat.  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – üdvözli a jelenlévőket. Elmondja, hogy a 10%-os áremelés, 

amely a cég működéséhez szükséges, nem túlzó. Jelezték felé, hogy az intézményekben kevés 

gyümölcsöt kapnak a gyerekek, ezért kéri, hogy egy héten akár többször is szállítsanak. Több 

cég is hirdet fél áron, 120,-Ft/kg értékben almát, de nem veszik tőlük. Az étel minősége javuló 

tendenciát mutat. Megkérdezi, hogy a jövőben küldhetnek-e visszajelzést az intézmények a 

kiszállított ételekről? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – szívesen fogadják az 

észrevételeket, rendeszeresen tartják a kapcsolatot az intézményekkel. A visszajelzések aránya 

körülbelül 95%-a pozitív és 5%-a negatív. Úgy gondolja, hogy az ételek változatosak, és 

elkezdték a szezonális gyümölcsök kiszállítását is. Erre vonatkozóan már a jövő évre is lekötik 

a szükséges mennyiséget, így alacsonyabb áron tudják később megvenni a gyümölcsöket.  

Kiss Károly alpolgármester – nyáron nem szállítottak dinnyét az intézményekbe, pedig Békés 

megyében termelik a legtöbbet. Szükségesnek tartja, hogy az ételek változatosak legyenek.  

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – szívesen egyeztetne az 

intézményvezetőkkel ezzel kapcsolatban. Az óvodákba megoldható, hogy dinnyét, vagy akár 

szőlőt is szállítsanak, de az iskolákban a szőlővel dobálóztak a gyerekek, valamint a dinnyét 

széttaposták, ezért kérték az intézményvezetők, hogy ezeket a gyümölcsöket ne szállítsák az 

iskoláknak. Amennyiben Dévaványán lenne igény, valamint a képviselő-testület is úgy dönt, 

szívesen szállítanak ezekből a gyümölcsökből.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy az ételek minősége változatos, az egyeztetéseket 

követően az elmúlt 2 évhez képest javuló tendenciát mutatnak. Jantyik Tibornéval  a helyi 

képviselővel szokott tárgyalni, aki elmondja, milyen problémák merültek fel, illetve, hogy mi 

az, amit rendben találtak. Megerősíti Boros Attila kijelentését, miszerint a gyerekek a dinnyét 

széttapossák, valamint a szőlővel dobálóznak az iskola területén, kivéve ha az étkezőben kapják 

meg a gyümölcsöt. Az EMMI sórendeletével kapcsolatban megjegyzi, hogy némelyik étel sós, 

némelyik étel pedig ízetlen volt.  

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – véleménye szerint a levesekben a 

húsok, valamint a zöldségek bőségesen vannak, és ezeket só nélkül nem lehet jó ízűre 

elkészíteni. Megállapított, hogy a közétkeztetésben 35% konyhai maradék keletkezik, 

amelynek 90%-a leves. Itt felmerül még egy probléma, ugyanis az óvodákban megfelelő időt 

biztosítanak a gyerekeknek az ebédre, de az iskolákban körülbelül 25 perc áll rendelkezésre, 

ami magába foglalja az épületek közötti távolság megtételét és a sorban állást is. A leveseket 

higiéniai szempontból 60 fokon lehet felszolgálni, így ezt azonnal nem tudják elfogyasztani, a 

főételt követően pedig már nem eszik meg. Továbbá a gyerekek manapság 3-4-6 fős 

csoportokban szoktak ebédelni, és ha már egy gyereknek nem ízlik a leves, a többi sem fogja 

megenni, és ugyan ezt tudja elmondani a főzelékekkel kapcsolatban is. Elmondja, hogy 

Dévaványára 7%-kal több „repeta” érkezik, az utóbbi jelzés óta, ugyanis a vállalatnak vannak 

stratégiai területei, és számára Dévaványa fontos lokáció.  

Valánszki Róbert polgármester – többször hallják, hogy máshol máshogy főznek, ez hogy 

fordulhat elő? Az EMMI rendelet alapján őket nem sújtja a büntetés? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – a rendelet változott, és a kiszabott 

bírságot már az önkormányzat is megkapja. Az önkormányzat ennek értelmében csak olyan 

céggel szerződhet le, amely az EMMI rendelet előírásait betartja. Az önkormányzatok 35%-a 

még saját magának készíti az ételeket, amelyeket a jövőben el fognak törölni, és ezt követően 

csak licenc-szel bíró céggel lehet közétkeztetési szerződést kötni. 2022. január 1-től a 

közétkeztető cégek a teljes beszerzett áru mennyiségének 60%-át csak magyar földön 

vásárolhatják meg, majd ezt követően ez a mennyiség 70%-ra emelkedik, és 2024-től pedig 
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80% lesz. Ezen rendelet bevezetése önmagában 10-15%-os áremelkedést fog eredményezni, 

amely bele fog épülni a közétkeztetés árába. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – a cég tervez a jövőben Dévaványán konyhafejlesztést? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. vezérigazgató-helyettese – Dévaványán nem változna meg a 

struktúra, de elmondja, hogy nem Békéscsabáról, hanem körülbelül 20 km-ről kerülne 

kiszállításra a készétel.  

Valánszki Róbert polgármester – ez nagy minőségi javulást eredményezne a jövőben. Beszélt 

az idősek otthonának intézményvezetőjével, akitől negatív visszajelzést nem kapott. Az 

elmondottak alapján el tudja fogadni a 10%-os emelést. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy a közétkeztetési feladatok ellátását végző Prizma- Junior Zrt.-nek a 2022. 

január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a vállalkozói díj 10%-ban megemelésre kerüljön, 

emellett a szülők által fizetendő térítési díj mértéke is növekedjen kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

348/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

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

feladatok ellátását végző Prizma- Junior Zrt.-nek  ( 2209 Péteri, Bereki u. 30.) a 2022. január 

1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó vállalkozói díj emelési kérelmét  

 

10%-OS MÉRTÉKBEN JÓVÁHAGYJA. 

 

A vállalkozói díj emelése mellett a szülők által fizetendő térítési díj mértéke 2022. január 1-

jétől szintén növekedni fog. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a megváltozott térítési díjak alapján a soron 

következő testületi ülésre készítse elő a helyi rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a díjemelésre vonatkozó 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2021. november 30. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án adta 

át a komposztáló telep vagyonkezelői jogát az Atevszolg Zrt. részére. 

A vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a vagyonműködtető meghatározott 

időszakonként beszámolót köteles tartani az önkormányzat részére. 

Az Atevszolg Zrt. a vagyonkezelésbe adott vagyon hasznosulásának és működtetésének 

elemzéséről szóló beszámolóját elkészítette és azt tájékoztatás céljából az önkormányzat 

részére megküldte. 

A beszámoló tájékoztatást ad a telepre beérkező anyagokról, továbbá arról, hogy milyen 

komposztot termelnek, illetve arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket 
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hogyan használják. Kiemeli, hogy a komposztálótelep 2021. I-IX. hó közötti időszakban 

4471,48 tonna hulladékot vett át, ebből 432,26 tonna az önkormányzat, valamint a lakosok által 

beszállított zöldhulladék mennyisége. A 2020-as évhez képest a beszállított zöldhulladék 

mennyisége a duplájára nőtt, mivel ez az adat akkor körülbelül 215 tonna volt.    

Megadja a szót Földi Imre részére.  

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

tájékoztatót megtárgyalták, azzal egyhangúlag egyetértenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

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

egyetértenek, egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az Atevszolg Zrt., mint a komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2021. év I-IX. 

hó időszakra vonatkozó működéséről szóló tájékoztatóját és a hivatal által készített 

előterjesztést kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

349/2021.(X.28.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Atevszolg Zrt-nek a komposztáló 

telep vagyonkezelőjének 2021. év I-IX. hó időszakra vonatkozóan a működéséről szóló 

tájékoztatót és a hivatal által készített előterjesztést elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   -  

 

(Az Atevszolg Zrt. 2021. év I-IX. hó időszakra vonatkozó, működéséről szóló tájékoztatója a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervébe 

napirendre tűzte a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról szóló tájékoztatót. A tájékoztató anyagot Holopné Dr. Sztrein Beáta DAREH 

Bázis Zrt. általános igazgatója összeállította és megküldte az önkormányzat részére.  

A beszámoló részletesen kifejti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2020. évi ellátását. 

Kiemeli, hogy a hulladékudvar, valamint az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje is csökkent, ettől 

függetlenül kedden és pénteken, illetve minden hónap első szombatján ki lehet vinni a szemetet 

a hulladékudvarba. Az ügyfélszolgálat a honlapon kiközölt ügyfélfogadási rendnek 

megfelelően – amelyről előzetesen tájékoztatót küldenek – látogatható.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő - bizottságuk a tájékoztatót 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – a lakosok véleménye alapján a szombati napokra kellene helyezni 

a hangsúlyt, mert a legtöbben hétköznap 8 és 17 óra között dolgoznak, ezért csak a hétvégén 

lenne alkalmuk kivinni a szemetet a hulladékudvarba. Javasolja, hogy többször, akár minden 

második héten legyen nyitva a hulladékudvar.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Jelezni fogja a DAREH Zrt. 

felé a kérést és egyeztetnek arról, hogy megoldható-e ez a probléma.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatóját a 2020. 

évi lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

350/2021.(X.28.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatóját – a 2020. évi lakossági kommunális 

szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról – jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által készített tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 

Elmondja, hogy a Környezet Védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 12. § (3) bekezdése, 46. § (1) 

bekezdés e) pontja és az 51. § (3) bekezdése kötelező szakfeladatként írja elő az 

önkormányzatok részére a tájékoztatást a település környezeti állapotáról.  

A jogszabály alapján Dévaványa Város Önkormányzata a település környezeti állapotára 

vonatkozó 2020. évről szóló tájékoztatót elkészítette.  

A tájékoztató a környezeti elemek, rendszerek állapotának meghatározásával készült, a 

beszámolóban szereplő értékelések és megállapítások a szakhatóságok közérdekű 

nyilvántartásaiból származó adatok alapján készültek. 

A környezet élhetőségét, a fenntartható fejlődés folyamatosságát az egyes környezeti elemek 

alapvető (a levegő minősége, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj állapota, a hulladékok 

kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, a zöldfelületek, a természeti értékeink állapota, stb.) 

minőségi értékei határozzák meg.  

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 a 

bizottsági ülésen  hosszasan tárgyalták, egyhangúlag javasolják elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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



11 

 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót a 2020. évre 

vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

351/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetéről szóló tájékoztatót - 2020. évre vonatkozóan - jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

(Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

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 és a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály, Törvényességi Osztálya szakmai segítségnyújtással élt Dévaványa Város 

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

önkormányzati rendelet tekintetében. 

A Képviselő-testület szeptemberi rendes ülésén tárgyalta, egyetértett a szakmai 

segítségnyújtással és felkérte a Jegyzőt, hogy az érintett önkormányzati rendelet 

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

A fent leírtaknak megfelelően a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetet terjesztik elő, melyben a változtatások a jobb áttekinthetőség 

érdekében piros színnel kerültek átvezetésre. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat, azt tegye meg. 

Czene Boglárka jegyző – nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ 

ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni, és megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök 

részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a rendelet megalkotásával 

egyhangúlag egyetértenek, a bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. 

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

részére. 

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

anyagot megtárgyalta, egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 
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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 

11/2021.(X.28.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) és a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás. 

A Békés Megyei Kormányhivatal a 2021. évi ellenőrzési munkaterv alapján elvégezte az 

illetékességi területén működő települési önkormányzatok által megalkotott szociális és 

gyermekvédelmi rendeletek törvényességi vizsgálatát.  

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Osztálya szakmai 

segítségnyújtással élt Dévaványa Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) és a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015. 

(VI.29.) önkormányzati rendeletei tekintetében. 

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

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

alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése 

céljából.” 

A célvizsgálatban tett megállapítások, észrevételek, pontosítások átnézésre kerültek az említett 

önkormányzati rendeletek tekintetében, melyek az előterjesztésben kifejtésre kerültek. Ezek 

alapján elengedhetetlen a rendelet felülvizsgálata és módosítása. 

Megadja a szót Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtással egyhangúlag egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottság elnök részére. 

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

foglaltakkal egyhangúlag egyetértenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

ülésen az anyagot megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra 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 egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtással 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: 

352/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 21/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban érkezett 

szakmai segítségnyújtással egyetért. 

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

vonatkozásában 2021. november 30. napjáig terjesszen be rendelet-tervezetet. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. november 30. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk a 

gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtással egyhangúlag egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottság elnök részére. 

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

előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, egyhangúlag javasolják elfogadásra 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 gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

353/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési térítési díjakról 

szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban érkezett szakmai 

segítségnyújtással egyetért. 

 

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

vonatkozásában 2021. november 30. napjáig terjesszen be rendelet-tervezetet. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2021. november 30. 
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amely döntés az 

önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosításáról. 

Elmondja, hogy a helyi önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja alapján 

a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és 

mértékéről. 

A fenti jogszabály alapján a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja, hogy az 

önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adók következő évre vonatkozó mértékét 

módosítja, vagy változatlanul hagyja. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete alapján az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek: 

-      magánszemélyek kommunális adója, 

-  helyi iparűzési adó, 

-  idegenforgalmi adó. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a értelmében az adó összegének emelése naptári 

éven belül nem lehetséges, így amennyiben a Képviselő-testület valamelyik adónem esetében 

az emelés mellett dönt, úgy azt 2022. január 1-től kell bevezetni. 

Az adóalanyok adóterheinek mérsékeléséről évközben is lehet dönteni. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint: 

„Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség 

terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése 

és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 

A fenti jogszabály értelmében a rendelet a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, 

tehát, ha a képviselő-testület módosítja a helyi adókat, akkor legkésőbb 2021. december 2-ig 

kell kihirdetni a helyben szokásos módon az erről alkotott rendeletet. 

A 2022. évi költségvetés tervezéséhez szükséges a várható bevételek meghatározása, így az 

önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adókból származó forrás meghatározása 

is. 

A beszedett gépjárműadó (ami ugyan nem helyi adó) 40 %-a 2020. évtől már nem illeti meg a 

helyi önkormányzatot, így az elvonás miatt lecsökkent forrást pótolni szükséges. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a magánszemélyek kommunális adója 2008. óta  

7000,-Ft/év/ingatlan – kivéve a 2012-es év – ennek a törvényi felső értéke 17.000,-Ft. Az 

iparűzési adó jelenleg a törvényi felső érték, azaz az adóalap 2%-a, így az adómérték emelésére 

nincs lehetőség, az idegenforgalmi adó pedig 200,-Ft/fő/éj. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A magánszemélyek kommunális adójával 

kapcsolatban két javaslat érkezett: 8000,-Ft-ra, vagy 10.000,-Ft-ra javasolják emelni a 

kommunális adót. Az idegenforgalmi adó tekintetében 200,-Ft/fő/éj-ről 300,-Ft/fő/éj-re történő 

emelésére érkezett javaslat, ezáltal kérik a helyi adóterhek változtatásához döntésre 

előterjesztés készítését. 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – a polgármester a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

ülésén említette, hogy a tájékoztatás hivatalos levél formájában kerül közlésre a lakosság 

részére, emiatt szükséges figyelembe venni, hogy 850,-Ft-ra emelkedett a hivatalos irat díja.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat. A 

polgármester javaslatot tesz a magánszemélyek kommunális adójának 8.000,-Ft-ra,  

9.000,-Ft-ra, valamint 10.000,-Ft-ra történő emelésére, ezt követően a képviselő-testület a 

kommunális adó 9.000,-Ft/év/ingatlan-ra történő emelése mellett döntött. Az idegenforgalmi 

adó mértékét a testület 300,-Ft/fő/éj-re történő emelésére szavazta meg. Az iparűzési adó 

összege változatlan marad.   

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy az önkormányzat a helyi adóterhek összegének emelését az elhangzottak 

alapján módosítsa kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

354/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóterhek 2022. január 1-

jétől történő módosításának előkészítéséhez felkéri a jegyzőt az alábbiak szerint: 

- helyi idegenforgalmi adó 200,-Ft/fő/éj-ről 300,-Ft/fő/éj-re történő emelésére 

- kommunális adó 7000,-Ft/év/ingatlanról 9000,-Ft/év/ingatlanra történő növelése 

figyelembevételével. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

     Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2021. november 25. 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai programjának jóváhagyása. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde intézmény bölcsődei 

tevékenysége tekintetében névváltozás miatt szükséges a szolgáltatói nyilvántartásban történő 

adatmódosítás, mely adatmódosítás beküldésre került a hatóságnak. A Békés Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztálya 

hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, miszerint szükséges a módosított szakmai 

programot és a hozzá kapcsolódó megállapodás tervezet 10 napon belül elektronikusan 

benyújtani. 

Ennek megfelelően elkészült a Szakmai program, melyben az intézmény neve került 

módosításra. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

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

2 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja a testület felé. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai programját 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

355/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai programját jóváhagyja. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő: értelem szerint 
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9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a kilencedik napirendi pontra, amely Dévaványai All 

Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása. 

A Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, 

Kossuth u. 11. elnöke: Nemes István) kéréssel fordul a képviselő-testület felé. 

A Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez 2021-ben benyújtott „Civil szervezetek 

eszközbeszerzéseinek és tevékenységének támogatása” VP6-19.2.1.-55-7-20 számú pályázatuk 

nyertes, utófinanszírozott pályázatként került elbírálásra. Ennek alapján a megítélt támogatás 

összege 435.332,-Ft. 

Mivel az Egyesületüknek nem áll rendelkezésére a fenti összeg, ezért kérik a Képviselő-

testületet ezen összeg megelőlegezésére. 

Az Egyesület vállalja, hogy a Támogató okiratban foglaltak szerint, az eszközbeszerzéseket 6 

hónapon belül teljesíti, ezt követően a Támogatóval elszámol, a Támogatótól megkapott 

összeget visszautalja Dévaványa Város Önkormányzata részére. 

Elmondja, hogy több civil szervezet nyert támogatást ugyanezen célprogramon, így a 

későbbiekben még várhatóak hasonló pályázati kérelmek.   

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület részére 

visszatérítendő kamatmentes támogatásként biztosítsák a pályázatban elnyert 435.332.-Ft 

összeget kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

356/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai All 

Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. 

elnöke: Nemes István) részére visszatérítendő kamatmentes támogatásként biztosítja a 

pályázatban elnyert 435.332,-Ft összeget, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

tartaléka terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogató szerződés aláírására. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2021. november 30. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizedik napirendi pontra, amely döntés a Békés 

Megyei Önkormányzati Hivatallal történő együttműködési szándéknyilatkozat és megállapodás 

aláírásáról. 

Az önkormányzat nevében pályázatot nyújtottak be a Békés Megyei Önkormányzathoz „A 

2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” (PEA) forrás terhére, 

melynek keretében támogatást kértek a TOP PLUSZ Program keretében benyújtani kívánt 

„Zöld szív projekt – Dévaványa” pályázatuk projekt-előkészítő tanulmányához. Az elnyerhető 

támogatás összege 5 millió forint. 2021. október 07-én tájékoztatták az önkormányzatot, hogy 

a kérelmük elfogadásra került. A támogatás lehívásának feltétele, hogy Együttműködési 
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Szándéknyilatkozatot és Együttműködési Megállapodást kell kötniük a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatallal. Az együttműködés legfontosabb pontja, hogy a támogatásból 

beszerzésre kerülő szolgáltatás tekintetében együttműködő partnerek közös beszerzőként 

lépnek fel, továbbá, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a dokumentációt a TOP Plusz 

felhívásra benyújtandó pályázat mellékleteként benyújtja. Az Együttműködési megállapodás 

tervezete a jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja, hogy a TOP PLUSZ PROMGRAM felhívására benyújtandó „Zöld szív projekt 

– Dévaványa” pályázat Projekt-előkészítő Tanulmányának elkészítése tárgyában 

Együttműködési Szándéknyilatkozatot és Együttműködési Megállapodás kerüljön megkötésre 

a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

357/2021.(X.28.) Dv. Kt. hat. 

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

PROMGRAM felhívására benyújtandó „Zöld szív projekt – Dévaványa” pályázat 

Projekt-előkészítő Tanulmányának elkészítése tárgyában Együttműködési 

Szándéknyilatkozatot és Együttműködési Megállapodást köt a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatallal.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az Együttműködési Szándéknyilatkozat 

és az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. október 28. 

 

 

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

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

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

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

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

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

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

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

a tárgyalandó anyag vagyonnal való rendelkezéssel 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: 
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Határozat: 

358/2021.(X.28.) 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/3930-5/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-9. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 1600 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


