
1 

 

DV/3931-11/2021. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Kónya Dávid János   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra adminisztrátor 

 

Meghívottak: Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezetője, Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 

Krisztina gazdálkodási irodavezető, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Bakó 

Bernadett a DÁMK igazgatója, Tóth Erika a GYSZC Dévaványa igazgatója, dr. Demeter 

Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja és Hajdu Ildikó a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora.  

 

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 Kónya Dávid János képviselő, valamint Purger 

Ferenc képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat jelezték.  

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

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatainak bemutatása. 

Előadó:  Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról, valamint Dévaványa 

munkahely-teremtési és megtartási helyzetéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Hajdu Ildikó intézményegység vezető 
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4. A 2022. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

 

6. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

7. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről döntés. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

8. A 2022. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramok megvalósítására kérelem benyújtásáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntés a „Zöld szív projekt” és a „Kerékpárosbarát Dévaványa” című projektek 

benyújtásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntés a „Zöld szív projekt - PET” elnevezésű helyi beszerzésű eljárásról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi villamos energia 

közbeszerzési eljárása során közbenső döntések meghozatala az elektronikus árlejtés 

előtt. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a Jéggyár u. 47. szám 

alatti idősek otthona épület fűtésrendszerének javítási munkálatainak kivitelezésére 

beérkezett ajánlatról döntés. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

14. Döntés a TOP Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című projekt benyújtásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

15. Dévaványa Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések. 

 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés kintlévőségek leírásáról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím 2022. évi kitüntetettjéről 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

A polgármester a napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. 

Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról, valamint Dévaványa munkahely-

teremtési és megtartási helyzetéről szóló beszámolókat követően a 2022. évi Közfoglalkoztatási 

Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramokról 

kíván tájékoztatást adni.  

A 9. napirendet, valamint a 14. napirendet egymás után kívánja tárgyalni, mivel mind a két 

esetben pályázat benyújtásáról szükséges döntenie a testületnek.  

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: 

388/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatainak bemutatása. 

Előadó:  Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról, valamint Dévaványa 

munkahely-teremtési és megtartási helyzetéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

3. A 2022. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramok megvalósítására kérelem benyújtásáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

5. A 2022. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

 

7. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

 



4 

 

8. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről döntés. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

9. Döntés a „Zöld szív projekt” és a „Kerékpárosbarát Dévaványa” című projektek 

benyújtásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntés a TOP Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című projekt benyújtásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Döntés a „Zöld szív projekt - PET” elnevezésű helyi beszerzésű eljárásról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

13. Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi villamos energia 

közbeszerzési eljárása során közbenső döntések meghozatala az elektronikus árlejtés 

előtt. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

14. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a Jéggyár u. 47. szám 

alatti idősek otthona épület fűtésrendszerének javítási munkálatainak kivitelezésére 

beérkezett ajánlatról döntés. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

15. Dévaványa Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntés kintlévőségek leírásáról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím 2022. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

 

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. 

- dr. Bács Stefán háziorvos halálát követően arra törekedtek, hogy helyettesítéssel oldják 

meg a IV. számú háziorvosi körzet ellátását. November végén szerződést kötöttek  

dr. Petrikó Attila Gábor háziorvossal, aki Gyomaendrődről jár át. Bízik abban, hogy a 

lakosok pozitív visszajelzést tudnak adni a rendeléssel kapcsolatban.   

- 2021. november 29-én az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. önkormányzati 

kapcsolattartójával egyeztetett a 2022. évi villamos energia fejleményeiről, amely az 

energia áremelkedését érinti. 
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- 2021. december 2-án személyesen egyeztetett Boros Attilával, a Prizma-Junior Zrt. 

ügyvezetőjével, a szerződésekkel kapcsolatban, valamint a szeptemberi ülés óta eltelt 

időszakról. A szerződések megkötése, valamint a szülők tájékoztatása az 

áremelkedésről folyamatban van.  

- 2021. december 8-án Dankó Béla országgyűlési képviselő látogatott el a hivatalba, 

akivel a 2022. évi fejlesztésekről egyeztettek.  

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: 

389/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 329/2021.(IX.30.); 

348/2021.(X.28.); 352/2021.(X.28.); 353/2021.(X.28.); 354/2021.(X.28.); 

356/2021.(X.28.); 376/2021.(XI.25.); 378/2021.(XI.25.);   Dv. Kt. határozatok és a 

363/2021.(X.28.) 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 pont megtárgyalására, amely a 

foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás tapasztalatainak 

bemutatása. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, minden 

évben a decemberi ülésen a foglalkoztatás helyzetéről ad rövid tájékoztatást.  

Megkéri Tímárné Buza Ilonát, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője – 

köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat.  

Köszöni, hogy a mai ülésre meghívást kaphatott, amelyre egy rövid prezentációval készült. 

A tájékoztatót igyekezett képekkel beszédesebbé tenni, úgy gondolja, így látványosabb az 

előadás.  

 

(A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. Megköszöni a figyelmet. A felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tímárné Buza Ilona osztályvezetőnek a 

tájékoztatót. Úgy gondolja, a beszámoló a vetítéssel és a szóbeli kiegészítéssel teljeskörű volt.  
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával 

kapcsolatban? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti Tímárné Buza Ilona osztályvezetőt. Örül annak, hogy 

a dévaványai középiskola is szerepelt a prezentációban. Elmondja, hogy sokan jelentkeznek az 

iskolába és nemcsak Békés megyéből. Véleménye szerint dicséret illeti a középiskolát és a 

szakképzettséget is, hiszen színvonalas az oktatás.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Megköszöni Tímárné Buza 

Ilona osztályvezetőnek a Dévaványa foglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót, véleménye 

szerint érdekesek az adatok, és ezt a következő napirendi pont keretében is láthatjuk majd.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás 

tapasztalatairól 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: 

390/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatás helyzete 

Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely tájékoztató az 

önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról, valamint Dévaványa munkahely-teremtési 

és megtartási helyzetéről. 

Elmondja, hogy a jelen napirend szoros összefüggésben áll az előző napirendi ponttal. A 

munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról szóló tájékoztatót Ficere Gabriella szociális 

ügyintéző, míg a 2021. évi közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatót Szarka Andrea 

aljegyző készített el. Az előterjesztésben országos kitekintést kapnak a foglalkoztatás-politikai 

célokról, megyei, illetve helyi lebontásban is. Beszámol a támogatási nehézségekről, a 

családtámogatások rendszeréről és a munkaadók részére kiküldött kérdőívek eredményeiről. A 

foglalkoztatottak száma a 2020-as évhez képest csökkent, 715 főről 693-főre, továbbá látják, 

hogy 2017. októberében lényegesen kevesebb, 167 fő, míg 2021. októberében 213 fő regisztrált 

dévaványai álláskereső volt, ettől függetlenül a prezentáció bemutatta, hogy a gyomaendrődi 

járás lényegesen jobban teljesít e téren. A munkaerőpiac igyekszik mindenkit alkalmazni, és 

ennek megfelelően szükséges a közfoglalkoztatást átalakítani.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

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

megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a  

munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról szóló tájékoztatót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzetéről és a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról 

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: 

391/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 1. napjától 2021. 

november 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a foglalkoztatás helyzetének 

bemutatásáról és a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a napirend második részére, amely a 2021. évi 

közfoglalkoztatás helyzetét mutatja be.  

Elmondja, hogy amennyiben a 2022. évi Járási Startmunka Mintaprogramokról szóló 

napirendet a testület elfogadja, a jelenlegi 115 fő 80, illetve 45 főre fog módosulni, továbbá 35 

főre fog módosulni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás is. Mivel korábban is csak 115 főt 

tudtak foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében, ezért gondolkoztak el ilyen mértékű 

csökkentésen. A foglalkoztatási osztály által végzett ellenőrzések során kirívó problémát ugyan 

nem találtak, viszont voltak olyan háttérben meghúzódó gondok, amelyek miatt szükséges 

átalakítani a közfoglalkoztatást, ezáltal növelnék a teljesítményt is. Szól a támogatások 

összegéről és a bevételekről is. 

A 2021. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos részt a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem 

tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2021. évi közfoglalkoztatás helyzetének bemutatását kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

392/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás helyzetéről 

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A 2021. évi közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a közfoglalkoztatást 2022-ben is a Járási 

Startmunka Mintaprogram keretén belül kívánja megoldani. A Járási Startmunka 

Mintaprogram 3 projekteleme 45 főnek biztosítana munkalehetőséget. Az előírt jogszabálynak 

megfelelően a kérelem benyújtása – sorozatos egyeztetések után – 2022. február hónapban 

várható, amely a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében 

történik. 

A program keretén belül 3 csoportot kíván megcélozni: 

- mezőgazdasági 

- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 

- szociális jellegű program 

A szociális jellegű program tartalmazza azokat a programelemeket, amelyek a mezőgazdasági, 

illetve a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásba már nem tartozhatnak bele (útpadkák 

kiigazítása, zöld területek rendben tartása, csatornarendszerek takarítása). 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát, miszerint, az önkormányzat nyújtson be kérelmet a 

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

393/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható 

három Járási Startmunka Mintaprogramra. Részletezés szerint: 

• mezőgazdaság, 

• helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, 

• szociális jellegű  

megnevezésű  projektek. 

 

Kedvező elbírálás esetén a Képviselő-testület hozzájárul a mezőgazdasági projektben 

megtermelt burgonya értékesítése mellett a rászorultak részére történő kiosztásához. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kérelem benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:      folyamatos  
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4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a DÁMK Bereczki 

Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi munkatervének az elfogadása. Köszönti Hajdu Ildikót 

a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátorát.  

Elmondja, hogy Hajdu Ildikó összeállította a 2022. évi munkatervet, amelyet megküldött 

részükre. A munkaterv tartalmazza a szakmai, illetve a közgyűjteményi feladatokat egyaránt, 

valamint kitér a jövő évi rendezvényekre is.  

Megadja a szót Hajdu Ildikó szakmai koordinátor részére, amennyiben az írásos anyaghoz 

kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg. 

Hajdu Ildikó a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora – nem 

kíván kiegészítést tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére. 

dr. Ágoston Sándor az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen hosszasan tárgyalták a munkatervet, 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 testületi tagokat.  

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi munkatervét a 

tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

394/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint a 

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évre vonatkozó munkatervét 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde intézményvezetője 

Határidő: a tervben foglaltak szerint 

Melléklet: 1 db munkaterv 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

2022. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadása. 

A jövő évi munkatervben nem történt lényeges változás, viszont átgondolásra kerültek az egyes 

beszámolók megtárgyalásának időpontjai. Igyekeztek úgy megtervezni a munkatervet, hogy a 

jövő évben teljes évről tudjanak beszámolót készíteni, például az önkormányzati Kft. esetében.    

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a december 6-ai bizottsági 

ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A bizottság javasolta, hogy a Prizma-Junior Zrt. is 

készítsen beszámolót az étkeztetésről, továbbá az ülésen az érintett intézmények is mondják el 

a véleményüket a szolgáltatással kapcsolatban.  A beszámoló megtárgyalásának időpontját 

szeptember hónapra tűzték ki a bizottság javaslata alapján.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
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dr. Ágoston Sándor az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a  

képviselő-testület 2022. évi munkatervét a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták és 

egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a képviselő-testület 2022. évi munkatervét a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatával kiegészítve.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek észrevétele, javaslata? 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – egyeztetett a Dévaványai Sportegyesület elnökével, dr. 

Szitás Lászlóval, aki kérte, hogy a novemberi vagy a decemberi ülésen az egyesület is 

tarthasson rövid beszámolót, mivel elég sokrétű tevékenységet végeznek.  

Valánszki Róbert polgármester – civil szervezetek esetében nem szoktak külön napirendre 

tűzni beszámolót, de nem látja akadályát. Javasolja, hogy az egyesület beszámolóját a márciusi 

ülésen tárgyalják a többi civil szervezet beszámolójával együtt, de kijelölhetnek külön, egy 

másik időpontot is. 

Az elhangzott javaslatok alapján a testület egyhangúlag a márciusi ülésen kívánja tárgyalni a 

Sportegyesület beszámolóját.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki elfogadja a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét a tervben foglaltak, valamint az 

elhangzott javaslatok szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

395/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a képviselő-testület 2022. évre vonatkozó éves 

munkatervét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről 

tájékoztassa az érintetteket. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

Melléklet:  2022. évre szóló munkaterv 

 

(Az elfogadott 2022. évre szóló munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény tartalmazza a helyi 

önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos előírásokat, valamint rendelkezik 

az átmeneti gazdálkodás szabályairól. Ezáltal a képviselő-testület felhatalmazza a mindenkori 

polgármestert, hogy a bevételeket szedhesse, a kiadásokat pedig teljesíthesse, hogy a 

gazdálkodás az új költségvetés elfogadásáig folyamatos legyen.  
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Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag a 

rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére, hogy ismertesse az Ifjúsági, 

Kulturális és Sport Bizottság javaslatát. 

dr. Ágoston Sándor az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére. 

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

egyhangúlag javasolja a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a 2022. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2021.(XII.10.) önkormányzati rendeletét 

a 2022. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 119.§ (5). 

bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a  

képviselő-testület hagyja jóvá. 

A 2022. évben megjelölt szervezetek, és az ellenőrzés tárgya, célja: 

- a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi segítségnyújtásának 

ellenőrzése, valamint 

- a DÁMK és Bölcsőde intézményi gyermekétkeztetésének szabályszerűsége. 

Tekintettel arra, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében 

nincs olyan személy, aki elláthatná a belső ellenőrzési feladatokat, így külsős személyt/szervet 

szükséges megbízni a feladat elvégzésével, tehát a napirend kapcsán szükséges döntenie a 

képviselő-testületnek arról is, hogy a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben 

meghatározott ellenőrzések elvégzésére, mely cégeket/magánszemélyeket kérik fel.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja elfogadni a testület felé a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a határozati 

javaslatban leírtak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek hozzászólása? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás, észrevétel 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: 

396/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2022. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Az ellenőrzés 

tárgya, célja, a 

vizsgált szervezet 

Kockázati tényezők 

Ellenő-

rizendő 

időszak 

Ellenőr

-zés 

üteme-

zése 

E  Ellenőr-

zésre 

fordítan-

dó 

ellenőrzé-

si napok 

száma 

Margaréta Egységes 

Szociális és 

Gyermekjóléti 

Intézmény házi 

segítségnyújtásának 

ellenőrzése 

A költségvetés tervezésének 

megalapozottsága. A 

költségvetési előirányzatok 

felhasználása, bevételek, 

kiadások jogossága, 

jogszerűsége.  

2021. év 2022. 

I. félév  

4 

ellenőrzési 

nap 

Dévaványai 

Általános 

Művelődési központ 

és Bölcsőde 

intézményi 

gyermekétkeztetésén

ek szabályszerűsége 

Az önkormányzat által elfogadott 

térítési díj, valamint a jogszabály 

által biztosított kedvezményes 

térítési díj megállapításának 

jogszerűsége, a díjfizetés 

pénzügyi rendezettsége, a térítési 

díj könyvelésének 

megfelelősége. 

1 hónap 2022. 

II. félév 

6 

ellenőrzési 

nap 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzési tervben foglalt 

feladatok megvalósításáról.  

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. december 20. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja a testület felé, hogy a 2022. évre elfogadott belső ellenőrzési tervben foglalt 

ellenőrzések elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna, továbbá a Menyhért és Társa Kft., valamint 

a CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. kerüljön felkérésre. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a bizottság javaslatának 

ismertetését. 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki támogatja, hogy a 2022. évre elfogadott belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket 

a határozati javaslatban szereplő cégek/magánszemélyek kerüljenek felkérésre kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

397/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elfogadott 2022. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések elvégzésére az alábbi 

cégeket/magánszemélyeket kéri fel: 

 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 

 Menyhért és Társa Kft. 1094 Budapest, Tompa út 19. I. 8. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Czene Boglárka jegyző  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2022. január 15. - az ajánlatok beérkezési határideje 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely döntés Dévaványa 

Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2021.(XI.26.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Elmondja, hogy a testület a 2021. november 25-ei ülésén a helyi adókról szóló 28/2011.(XI.25.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadásával döntött arról, hogy a helyi adóterheket 

2022. január 1-től emelni kívánja az alábbiak szerint: 

- kommunális adó mértéke a 7.000 Ft-ról 9.000 Ft-ra nőne adótárgyanként, illetőleg a 

- az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft-ról  

300,-Ft-ra módosulna. 

A Kormány 2021. november 26-án hatályba lépő 641/2021.(XI.25.) Korm. rendeletével 

módosította a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020.(XII.1.) Korm. rendeletét. 

A jogharmonizáció biztosítása érdekében szükséges a 15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja a 

15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére. 

dr. Ágoston Sándor az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági tagnak az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére. 

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

bizottság a 15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a 

képviselő-testület felé. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora részére. 

Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora – az idegenforgalmi adó ezáltal marad  

200,-Ft/fő/vendégéjszaka? 

Valánszki Róbert polgármester – megerősíti az elhangzottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a helyi adókról szóló 15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2021.(XII.15.) önkormányzati rendeletét 

a helyi adókról szóló 

15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a kilencedik napirendi pontra, amely döntés a „Zöld 

szív projekt” és a „Kerékpárosbarát Dévaványa” című projektek benyújtásáról. 

Elmondja, hogy a „Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz” keretében kiírásra 

került a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázati felhívás, melyre 

az önkormányzat támogatási kérelmeket kíván benyújtani.  

A felhívás több pályázati célt is megjelöl, és lehetőséget teremt arra, hogy egy pályázó több 

projekttel is induljon. A legfontosabb támogatható tevékenységek többek között a 

vízgazdálkodás, valamint a zöld- és kék infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú 

épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú felújítása, kerékpárforgalmi infrastruktúra 

kiépítése, kulturális, sport és egyéb közterületi beruházások.  

Egy projektre a Gyomaendrődi járáson belül minimum 10, maximum 700 millió forint 

igényelhető, a támogatási intenzitás 100%. 

A „Zöld város” elnevezésű projekt keretében az egykori önkormányzati hivatal területén az 

elavult, gazdaságosan nem felújítható épületek elbontását követően rendezvénytér és szabadidő 

park kerülne kialakításra. A volt hivatal területén elsősorban a talaj rehabilitálása és a zöld 

felületek kialakítása a cél.  

Elmondja, hogy a „Kerékpárosbarát Dévaványa” című pályázat keretében a városközpontból 

indulva a Körösladányi utca mentén bővítenék a kerékpáros hálózatot a Sirály utcáig. Az utca 

sajátosságaiból adódóan a tárgyi szakaszon kétoldali, irányhelyes kerékpársáv kialakítása 

oldható meg, mely gyakran a szűk keresztmetszetek miatt csak a csapadékvíz elvezető rendszer 

fedetté tételével, illetve sajnos az árok és az út között lévő fák kivágásával oldható meg. A 

projekt során a kerékpárút mentén a világítás korszerűsítését is tervezik elvégezni.  

Megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja a 

testület felé a „Zöld szív projekt” és a „Kerékpárosbarát Dévaványa” támogatási kérelmek 

benyújtását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy az önkormányzat kérelmet nyújtson be a „Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz” keretében kiírásra került TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető 

települések” című pályázati felhívásra „Zöld város projekt” és „Kerékpárosbarát Dévaványa” 

címmel kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

398/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került TOP-

PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázati felhívásra két támogatási 

kérelmet nyújt be, „Zöld város projekt” és „Kerékpárosbarát Dévaványa” címmel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és 

lebonyolításához  szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázatok határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. január 14. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

döntés a TOP-Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című projekt benyújtásáról. 

Elmondja, hogy a „Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz” keretében kiírásra 

került a TOP-PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című pályázati felhívás, melyre Dévaványa Város Önkormányzata támogatási kérelmeket kíván 

benyújtani.  

A pályázat célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A fejlesztési elképzelésük a Jéggyár utca 

7/1. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése, mely az alábbi tevékenységeket foglalná 

magába:  

- utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere, födém- és lábazatszigetelés, 

- fűtési berendezés korszerűsítése,  

- napelemek telepítése, 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ezen előterjesztést nem tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra 

került TOP-PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be 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: 

399/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került  

TOP-PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, „Dévaványai bérlakások 

energetikai korszerűsítése” címmel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és 

lebonyolításához szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázatok határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. január 14. 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenegyedik napirendi pontra, amely döntés a „Zöld 

szív projekt - PET” elnevezésű helyi beszerzésű eljárásról. 

Elmondja, hogy a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal „A 2021-27 tervezési időszak 

projektszintű előkészítése Békés megyében” (PEA) projekt keretében támogatja a TOP PLUSZ 

felhívásokra benyújtandó alap dokumentációk elkészítését. Dévaványa Város 

Önkormányzatával kötött együttműködési szerződés alapján a Hivatal hozzájárul a Zöld szív 

projekt néven futó benyújtás előtt álló pályázat előkészítéséhez, a Projekt- Előkészítő 

Tanulmány megrendeléséhez. A támogatás pontos összege a beérkező ajánlatok függvényében 

a vállalkozási szerződésben kerül meghatározásra. Ennek érdekében a felek közös 

ajánlatkérőként helyi beszerzési eljárást indítottak, melynek beadási határideje 2021. december 

03. (péntek) 10.00 óra volt. A megadott határidőig a felkért négy ajánlattevő közül 4 nyújtotta 

be ajánlatát az alábbi tartalommal: 

Megnevezés Zsámboki 

Zoltán – 

5600 

Békéscsaba, 

Kvasz 

András utca 

25. 

 

Kovács 

Adél – 5600 

Békéscsaba, 

Haán Lajos 

tér 3. em. 9. 

ajtó 

 

RBS Projekt 

Magyarország 

Kft. – 5630 

Békés, 

Kispince u. 69. 

 

Körös-menti 

Települések 

Fejlesztéséért 

Nonprofit 

Kft. – 5630 

Békés, Petőfi 

S. u. 2. 

PET dokumentáció 

összesen nettó: 
5.500.000 5.600.000 5.250.000 3.937.008 

ÁFA 0,- 0,- 0,- 1.062.992 

PET dokumentáció 

összesen bruttó: 
5.500.000 5.600.000 5.250.000 5.000.000 

A beérkezett ajánlatok közül a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bruttó 

5.000.000,-Ft összegű ajánlata volt a legkedvezőbb. 

Megadja a szót Földi Imre bizottság elnöke részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – az előterjesztést a bizottság 

megtárgyalta, a benyújtott ajánlatokat, valamint a helyi beszerzési eljárást érvényesnek és 
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alkalmasnak javasolja nyilvánítani, továbbá javasolja, hogy a Körös-menti Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bruttó 5.000.000,-Ft összegű ajánlata kerüljön kihirdetésre 

nyertesként. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával, miszerint a „Zöld szív projekt – PET” elnevezésű helyi 

beszerzési eljárás kapcsán a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bruttó 

5.000.000,-Ft összegű ajánlata kerüljön kihirdetésre nyertesként kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

400/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld szív projekt – PET” elnevezésű 

helyi beszerzési eljárás kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld szív projekt 

PET” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során a Zsámboki Zoltán e.v. (5600 

Békéscsaba, Kvasz András utca 25.), Kovács Adél e.v. (5600 Békéscsaba, Haán Lajos tér 

3. em. 9. ajtó), RBS Projekt Magyarország Kft. e.v. (5630 Békés, Kispince u. 69.) és a 

Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. e.v. (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld szív projekt 

PET” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként Körös-menti Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) bruttó 5.000.000,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld szív projekt 

PET” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a Projekt- Előkészítő Tanulmány elkészítéséhez, a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatal támogatásán felül szükséges forrást a költségvetésének tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatalt, továbbá, hogy a dokumentáció teljesítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződést megkösse. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2021. december 31. 

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

döntés jutalom kifizetésének lehetőségéről, forrás biztosításáról. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és költségvetési szervei dolgozóinak 2021. 

évi munkájának elismeréseként felmerült az az elképzelés, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

a dolgozók jutalmazásban részesüljenek.  



18 

 

Az önkormányzat és a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde, valamint a 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottjai tekintetében a 

költségvetésbe nem került betervezésre a minőségi bérpótlék, melynek alapja az előző évi 

keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2%-a. 

Ebből a juttatásból a közalkalmazottak részesülhetnek. 

Az alapelv az, hogy a jutalom összege egy főre 37.594,-Ft (nettó 25.000,-Ft), illetve bruttó 

75.189,-Ft (nettó 50.000,-Ft).  A számításnál figyelembe lett véve a munkaidő aránya, a 30 

napon túli táppénz. Ezt az összeget még terheli a munkaadót terhelő 15,5 %-os szociális 

hozzájárulási adó. 

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

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 

előterjesztést a bizottság részletesen megtárgyalta. Ugyan az önkormányzat költségvetési 

tartaléka szűkös, a bizottság mégis javasolja, hogy egy főre bruttó 37.594,-Ft (nettó 25.000,-Ft) 

jutalom kerüljön kifizetésre, amelynek az összköltsége 6.656.434,-Ft, amelyet az önkormányzat 

2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének, hogy ismertette a 

bizottság javaslatát. 

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – támogatja, hogy az alkalmazottak részére bruttó 37.594,-Ft 

(nettó 25.000,-Ft) jutalom kerüljön kifizetésre, mivel a járványhelyzet ideje alatt 

felelősségteljes munkát végeztek a dolgozók.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Szintén támogatja a jutalom 

kifizetését a dolgozók részére, de tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2021. évre 

vonatkozóan bár nem kötelező, de adható juttatásként bruttó 100.000,-Ft cafatéria keretösszeget 

határozott meg a közalkalmazottak részére.  

A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a köztisztviselők részére jogszabály alapján a 

kötelezően meghatározott cafatéria juttatás tekintetében a 2021. évben bruttó 200.000,-Ft-tól 

eltérően bruttó 240.000,-Ft került megállapításra. 

Megkérdezi, hogy ezen témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy az önkormányzat és intézményei dolgozói részére egy főre bruttó  

37.594,-Ft (nettó 25.000,-Ft) jutalom kerüljön kifizetésre, melynek összköltsége 6.656.434,-Ft, 

amelyet az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

401/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

nettó 25.000,-Ft/fő jutalom esetén a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal részére a 

köztisztviselők kifizetéséhez 956.171,-Ft, az önkormányzat gazdálkodási körében 

foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatály alá tartozók 

jutalmazására 1.497.306,-Ft, a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde 

közalkalmazottainak jutalmazására 2.241.262,-Ft, a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottainak jutalmazására 1.975.658,-Ft összegű 

pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartalék előirányzata 

terhére.  

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartalék előirányzata fenti döntés alapján 

mindösszesen 6.670.397,-Ft-tal csökken.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetést módosítsa 

a pótelőirányzat összegével.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina 

Határidő:  azonnal 

 

 

Mile Lajos alpolgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javasolja, hogy 

a képviselő-testület a Polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkája értékelése alapján 

bruttó 37.594,-Ft összegű jutalomban részesítse. 

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezen témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

402/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Valánszki Róbert 

Polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkája értékelése alapján bruttó 37.594,-Ft 

összegű jutalomban részesíti. A jutalom összegének kifizetése a munkáltatót terhelő 

járulékokkal, amely 5.827,-Ft, összesen 43.421,-Ft a 2021. évi költségvetés tartalék 

előirányzat terhére történik. 

 

Felelős:   Mile Lajos alpolgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

13. Napirendi pont 

 

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

Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi villamos energia közbeszerzési eljárása 

során közbenső döntések meghozatala az elektronikus árlejtés előtt. 

Elmondja, hogy az önkormányzat 2021. november 25. napján „Dévaványa - villamos energia” 

tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást indított.  

A közbeszerzés kapcsán felállt bírálóbizottság 2021. december 8. nap megállapította, hogy a 

2021. december 6. napi ajánlattételi határidőig összesen 2 db ajánlat érkezett, az ajánlatok 

felbontására a felhívásban írtaknak megfelelően került sor. A bírálóbizottság tagjai a beérkezett 

elsőkörös ajánlatokat megvizsgálták és az alábbi megállapításokat teszik: 

Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye 
Nettó ajánlati ár 

(HUF/kWh) 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1134 Budapest, Váci út 17. 116,08 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő 

Kft. 

1132 Budapest, Váci út 72-

74. 
150,00 
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A bírálóbizottság megállapította, hogy hiánypótlás elrendelésére nem volt szükség, valamint 

hogy egyik ajánlattevő esetében sem volt szükség felvilágosítás-kérésére, ajánlatuk megfelel az 

ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a hatályos közbeszerzési 

törvényben és kapcsolódó rendeleteiben foglalt előírásoknak tekintetében. 

A bírálóbizottság javasolja a döntéshozónak, hogy állapítsa meg az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. ajánlattevők 

ajánlatainak érvényességét és kérje fel őket az elektronikus árlejtésen való részvételre. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a jelen napirendi pontot a december 6-ai ülésén nem 

tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

403/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa – villamos energia” tárgyú 

uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján az 

alábbi közbenső döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa – villamos energia” 

tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

közbeszerzési eljárás keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 17.), valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 

72-74.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

energia” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti közbeszerzési eljárás keretében felkéri az MVM Next Energiakereskedelmi 

Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17.), valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

(1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevőket az elektronikus árlejtésen való részvételre. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint    

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizennegyedik napirendi pontra. 

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Dévaványa, 

Jéggyár u. 47. szám alatti idősek otthona telephelyén a fűtési rendszer elavult, felújításra szorul, 

ezzel kapcsolatban egyeztetett az intézmény vezetőjével. A felújítás a rendszer azon elemeire 

értendő, amelyek a korábbi energetikai pályázatba nem tartoztak bele. 

Felmérésre került az intézmény fűtési rendszere, ahol megállapították, hogy a meglévő 

radiátorok, valamint a radiátorokhoz kapcsolódó kiegészítő csapok, szelepek, szerelvények 

cseréjére van szükség, mivel már annyira elöregedtek a radiátorok, hogy naponta kell a 

rendszerbe pótolni a vizet. Ez a probléma okozott egyéb kellemetlenséget a parketta esetében 

is. A fűtési rendszer felújítását a fűtési szezonon kívül szükséges megoldani. 
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A felmérés alapján beszerzési eljárás keretében a felújításra a beszerzési szabályzat alapján 

legalább 3 vállalkozás került megkeresésre.  

Az ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat érkezett, mely az alábbi: 

 

1. Ványa-Szolg Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13 hrsz) 

Ajánlati ár: 9.642.669,-Ft+Áfa= 12.246.190,-Ft 

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

összegű ajánlat alapján kerülnek elbírálásra. A benyújtott ajánlat érvényes és alkalmas, ezért a 

fűtési rendszer felújítása tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

amelyben a Ványa-Szolg Kft. bruttó 12.246.190,-Ft összegű ajánlata volt a legkedvezőbb.  

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére fűtési 

rendszer felújítása tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg Kft. 

bruttó 12.246.190,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

404/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére a fűtési rendszer felújításával kapcsolatban indított beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére fűtési rendszer felújítása tárgyában indított beszerzési 

eljárásra érkezett Ványa-Szolg Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13 hrsz) 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére fűtési rendszer felújítása tárgyában 

indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg Kft. (5510 Dévaványa, Külterület 

01364/13 hrsz) bruttó 12.246.190,-Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére a fűtési rendszer felújítása 

tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fűtési rendszer felújítása ellenértékét a 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi költségvetésében 

elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjét a vállalkozási szerződés aláírásával. 

Felelős:  Czirják Edit intézményvezető 

Határidő:  2021. december 15. - a vállalkozási szerződés megkötésére 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenötödik napirendi pont megtárgyalására. 
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Elmondja, hogy Czene Boglárka jegyző, valamint Szarka Andrea aljegyző többször átdolgozta 

Dévaványa Város Önkormányzatnak beszerzési szabályzatát. Az irodák működése közötti 

ellentéteket igyekeztek egységesen kialakítani úgy, hogy minden alapvető szabálynak 

megfeleljen. Az önkormányzatnak nem kötelező beszerzési szabályzatot létrehoznia, 

ugyanakkor úgy gondolják, hogy így a későbbiekben képviselő-testület is értesül a benyújtandó 

pályázatokról, ugyanakkor valószínűleg kevésbé ütköznek majd akadályokba. 

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, amennyiben az írásos anyaghoz 

kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket. A beszerzési szabályzatban feltüntetésre 

került az „in house” beszerzés, ha már az önkormányzatnak van módja és lehetősége két 

gazdasági társaságot működtetni, így azoknál a munkálatoknál, amelyek a gazdasági 

társaságoknak a cégtevékenységi körében fel vannak sorolva, ezekre a pályázatokra egy 

rövidített eljárás folyamán fel tudják kérni őket. Az új beszerzési szabályzat az önkormányzat 

működését is megkönnyíti, figyelembe véve, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít bruttó 

200.000,-Ft alatti beszerzés esetében a papírozás csökkentésére, amely ugyancsak átvezetésre 

került a beszerzési szabályzatban. 

Ezen felül vannak olyan beszerzési eljárások, ahol nem szükséges a képviselő-testületnek 

döntést hoznia, tekintettel az összegszerűségre, ami jelenleg 1.000.000,-Ft összegben van 

meghatározva. A szolgáltatások, valamint az árubeszerzés során felmerülő költségek számára 

a jelen összeg már nem elegendő, ezért a beszerzési szabályzatban 3.000.000,-Ft-ra lett 

megemelve ez az összeg. Természetesen a 3.000.000,-Ft összeg feletti beszerzési eljárásoknál 

a képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki elfogadja, az önkormányzat és annak szerveire vonatkozó beszerzési szabályzatot a 

határozat mellékletében szereplő tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

405/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és 

annak szerveire vonatkozó beszerzési szabályzatot a határozat mellékletében szereplő 

tartalommal. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  beszerzési szabályzat 

 

 

 

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

Elmondja, hogy a képviselő-testület részére kiküldésre került egy tájékoztatás a műszaki iroda 

részéről. Dr. Ágoston Sándor képviselő az októberi ülésen elmondta, hogy a településen sajnos 

sok hátrányos helyzetű, valamint idős ember él, akiknek gondot okoz nemcsak a legközelebbi 

ügyfélszolgálatra történő el- és visszajutás, hanem ügyfélszolgálat hiányában az 

közműszolgáltatók által biztosított elektronikus ügyintézés is, mivel vagy nem rendelkeznek 

olyan okoseszközzel, amelyen intézhetnék ügyeiket, vagy nem jártasak az elektronikus 
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ügyintézésben. Ezek alapján Feke László műszaki irodavezető felvette a kapcsolatot több 

közműszolgáltatóval is. Az Alföldvíz Zrt. és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem tervezik a településen ügyfélszolgálati iroda 

kialakítását, ugyanis szerintük egyre több ügyfél az elektronikus ügyintézést részesíti előnyben, 

de sokan vannak természetesen még mindig, akik a telefonos vagy a személyes ügyintézést 

veszik igénybe a közvetlenebb kommunikáció lehetősége miatt.  

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. az ügyfélszolgálati pont létesítésével kapcsolatban nem volt első 

lépésben elutasító. Tájékoztatásuk szerint az ügyfélszolgálati ponttal kapcsolatban a szolnoki 

irodavezetőjük felveszi az önkormányzattal a kapcsolatot, amely ezidáig még nem történt meg. 

Amennyiben változás történik az ügyfélszolgálati pont létesítésével kapcsolatban, tájékoztatni 

fogják a képviselő-testületet.  

Következő bejelentésként elmondja, hogy korábban döntött a testület arról, hogy földterületeket 

kíván eladni. A pályázati kiírás még nem történt meg, ugyanis a kiírást megelőző eljárás során 

a szeméttelep és környékét felölelő több hektáros földterületen belül változtatásokat szükséges 

eszközölni, tekintettel arra, hogy a szeméttelepi részt szükséges kivonni a területből, továbbá 

az út sem ott fut, ahol a természetben kialakult. Ezzel kapcsolatban szükséges egyeztetni az 

erdőhatósággal, valamint a kormányhivatal megfelelő szervével is, mert az említett terület 

Natura 2000-res. A pályázat várhatóan 2022. év tavaszán fog kiírásra kerülni. A földmérő a 

terület felmérését még nem tudta elvégezni, mert megszaporodott a felmérésre váró területek 

száma az agrárkörnyezetbarát gazdálkodási program miatt.  

Következő bejelentésként elmondja, hogy téglagyári területen a követ ismét letörték, körülbelül 

290m3 beton törmelék és 206m3 tégla törmelék keletkezett. Ezzel kapcsolatban felmerült az 

értékesítés lehetősége, de úgy gondolják, hogy a leendő üzemcsarnok, vagy a kerékpársáv 

kialakításánál még szükség lehet rá, ami által a költségeket tudják csökkenteni.  

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a Dévaványa Sirály utca 6. számú 

ingatlan elkelt, valamint egyeztetett az Ekuna Kft. ügyvezetőjével Ugrai Lászlóval az északi 

iparterülettel kapcsolatban (01277/37 hrsz.). 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, vagy van-e 

valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti az ülésen megjelenteket. Sajnálja, hogy nem akarnak 

a szolgáltatók Dévaványára kitelepülni, véleménye szerint a fizető ügyfeleknek a kérését 

teljesíteni kellene, még ha nem is minden nap lenne ügyfélfogadási idő, illetve az idősebb 

korosztálynak nem feltétlen van erre alkalmas okoseszköze. Az önkormányzat biztosítana 

számukra irodahelyiséget is.  

Valánszki Róbert polgármester – teljesen megérti a képviselő kérését, több megkereséssel élt 

már a kereskedelmi élelmiszerláncok felé is, de elmondásuk szerint nem fér bele az 

üzletpolitikába újabb üzletet megnyitni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – biztonsági szempontból szükségesnek tartja az Eötvös utcai 

óvoda környékére gömbtükör felszerelését, mivel sok ember közlekedik arra. 

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy ez a kereszteződés viszonylag belátható, 

viszont támogatja a képviselő korábbi javaslatát, mely szerint forgalomcsillapító kerüljön 

kihelyezésre az adott útszakaszra, amiről már Cserkúti Andrással a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának vezetőjével egyeztetett. Úgy gondolja, hogy a jövő évben 

egy adott testületi ülés keretén belül ezeket a kéréseket meg lehet majd osztani vele. A  

TOP-PLUSZpályázatokra vonatkozó kiírások már megjelentek, a belterületi utak fejlesztéséhez 

kapcsolódó pályázatot áprilisban szükséges benyújtani.  

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
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Megköszöni a tévénézők figyelmét és a megjelenést. Reméli, hogy a jövő év egészségben és 

egyéni sikerekben bővelkedik. A képviselő-testület nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket 

és örömökben gazdag boldog újévet kíván.  

 

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

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

ügy tárgyalásakor. 

 

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

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

rendelhet el vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

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

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

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

a tárgyalandó anyag kitüntetési üggyel, valamint vagyonnal 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: 

406/2021.(XII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés ad), valamint 

ca) 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/3930-7/2021. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 16 óra 15 perckor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                                 jegyző 

 


