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DV/542-3/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

Távolmaradt:  Molnár Tünde   képviselő  

Nyuzó Marietta  képviselő (később érkezett) 

 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Feke László műszaki irodavezető, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

hivatalvezető helyettese, Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Papné Auer Ildikó a DÁMK 

részéről, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Varga Istvánné az Oktatási- 

Közművelődési és Sport Bizottság tagja, Kürti Ignácné a Vox Humana Kórus Egyesület 

elnöke.  

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

Külön köszönti dr. Smiri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a Nyuzó Marietta képviselő és Molnár Tünde 

képviselő nem jelentek meg.  

Molnár Tünde képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Nyuzó Marietta 

képviselő nem jelezte távolmaradásának okát, bízik abban, hogy csatlakozni fog a munkához.       

 

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. A 2019. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2019/2020. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Általános iskolai körzethatár véleményezése, vagy körzethatár módosítása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Döntéshozatal a „Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” 

tárgyában megindított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

9. Belső ellenőr kiválasztása a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

10. Remeczki Magdolna egyéni vállalkozó kérelme az általa működtetett üzlet előtti 

Árpád utcán parkoló kialakítása tárgyában döntéshozatal.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

11. Közszolgálati szabályzat módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

12. Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

1. Tulajdoni hányad megvásárlására irányuló kérelemről döntéshozatal, otthonteremtés 

helyi támogatásával érintett ingatlan esetében. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

7/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 31-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2019/2020. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Általános iskolai körzethatár véleményezése, vagy körzethatár módosítása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Döntéshozatal a „Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” 

tárgyában megindított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

9. Belső ellenőr kiválasztása a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

10. Remeczki Magdolna egyéni vállalkozó kérelme az általa működtetett üzlet előtti 

Árpád utcán parkoló kialakítása tárgyában döntéshozatal.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

11. Közszolgálati szabályzat módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

12. Bejelentések 

 

Zárt ülés: 

1. Tulajdoni hányad megvásárlására irányuló kérelemről döntéshozatal, otthonteremtés 

helyi támogatásával érintett ingatlan esetében. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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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 kíván 

tenni. 

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

A polgármester elmondja, hogy 2018. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülés óta 

két alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására, 2018. december 20-án és 2019. január 

22-én, valamint 2019. január 29-én együttes ülés volt Ecsegfalván. 

- 2018.12.20-án megtartott rendkívüli ülésen az alábbiakról döntöttek: 

o A Képviselő-testület – név szerinti szavazást követően egyhangúlag, 8 igen 

szavazattal – úgy döntött, hogy a „TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú 

pályázat keretében Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú uniós 

értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

közbeszerzési eljárás eredményeként a Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.), nettó 177.353.521,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek. 

o A Képviselő-testület a második napirendi pont keretében úgy döntött, hogy 

Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva Község Önkormányzatának 

intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására 2019. január 1. napjától 

2019. január 31. napjáig szolgáltatási szerződést köt a Junior Vendéglátó Zrt-vel 

(1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.). 

- 2019.01.08-án megbeszélést tartottak a Junior Zrt. képviselőivel. A megbeszélésen jelen 

voltak az intézményvezetők is, elmondhatták a néhány napi tapasztalataikat. Sok olyan 

dolgot felvetettek az intézményvezetők, amin változtatni szükséges. Tudomása szerint a 

változások folyamatosan történnek. Egy új szolgáltatóról van szó, így kell is, hogy legyen 

átállási idő.     

- 2019.01.08-án Dr. Balázs Tibor megkezdte reumatológiai szakrendelését Dévaványán a 

Strandfürdőnél, amely az eddig megszokott rendben fog történni.   

- 2019.01.09-én kollegáival egyeztettek az új honlap kapcsán. A devavanya.hu megújult, 

amelyet folyamatosan aktualizálni szükséges. 

-  2019.01.10-én a Dévaványai Hírlap nyomtatására kötött szerződés lejárt, ez ügyben 

tárgyalt a vállalkozóval. A polgármester újabb két évre meghosszabbította a szerződést. A 

szolgáltatási díj 10 %-kal emelkedett.  

- 2019.01.17-én Költségvetési Egyeztető Munkacsoport ülése volt.  

- 2019.01.22-én rendkívüli ülést tartottak, ahol a következőkről döntöttek: 

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy részt vesz a belügyminiszter által 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton, és vállalja, hogy 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben 

rögzített 38.650,- Ft összegű, - a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői esetében 2018. július 1-jén alkalmazott - köztisztviselői az 

illetményalapot a 2019. január 1-jétől kezdődően több mint 20 %-kal megemeli, 

így annak összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.  

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti mázsaház épületét 

üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdeti és egyetért pályázati felhívás 

megjelentetésével. 

- 2019.01.28-án az idősek otthona energetikai pályázatával kapcsolatban volt egy 

megbeszélés, emiatt nem tudott a Gyomaközszolg Kft. felszámolásával kapcsolatban 

szervezett találkozón.  
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Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere tájékoztatása alapján elmondja, hogy az 

elszámolás várhatóan májusban meg fog történni. A tulajdoni arányok tekintetében kb.  

35 millió forint fog felosztásra kerülni, ennek a 25 %-át várhatja Dévaványa. A 

mérlegben 49,5 millió forint szerepel, amelyben több mint 10 millió forint a lakosok 

kintlévősége, ami szintén szétoszlik az egyes településekre. A kintlévőségek összegét 

próbálják majd kollegáival behajtás útján csökkenteni. Bízik abban, hogy ezt sikerre 

viszik és csökkeni fog a kintlévőség. Elmondta azt is, hogy a DAREH-től is várnak egy 

összeget. Úgy gondolja, hogy 35 millió forint összeggel számolhatnak, amely a végén 

felosztásra fog kerülni, az ettől nagyobb összeg természetesen kellemes meglepetés lesz 

számukra.    

- 2019.01.29-én együttes képviselő-testületi ülést tartottak Ecsegfalván. 

o Mindkét település képviselő-testülete elfogadta a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 1.689.000,- Ft bevétellel, 

133.543.000,- Ft intézményi finanszírozással, 135.232.000,- Ft kiadással, 28 fő 

munkajogi létszámmal. 

o Mindkét település képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Közétkeztetési 

szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként az Junior Vendéglátó Zrt. 

(1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.) nettó 174.457.650,- Ft ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közétkeztetés kapcsán három érdeklődő volt. 

Egy törökszentmiklósi, egy kisújszállási és a budapesti cég. A törökszentmiklósi 

cég az érdeklődés szintjén megmaradt, a kisújszállási cég a pályázati anyagot 

letöltötte, de nem pályázott, a pályázati biztosítékot nem fizette meg, a budapesti 

cég nyújtotta be pályázatát, amely a Junior Vendéglátó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság.  

 

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: 

8/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2018.(XI.15.), 

314/2018.(XI.15.), 315/2018.(XI.15.), 316/2018.(XI.15.), 317/2018.(XI.15.), 

318/2018.(XI.15.), 319/2018.(XI.15.), 320/2018.(XI.15.), 323/2018.(XI.29.), 

325/2018.(XI.29.), 330/2018.(XI.29.), 332/2018.(XI.29.), 334/2018.(XI.29.), 

343/2018.(XII.13.), 345/2018.(XII.13.), 346/2018.(XII.13.), 348/2018.(XII.13.), 

349/2018.(XII.13.), 350/2018.(XII.13.), 351/2018.(XII.13.), 352/2018.(XII.13.), 

354/2018.(XII.13.), 355/2018.(XII.13.), 356/2018.(XII.13.), 360/2018.(XII.21.), 
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361/2018.(XII.20.) Dv. Kt. határozatok és a 336/2018.(XI.29.), 337/2018.(XI.29.), 

339/2018.(XI.29.) és a 340/2018.(XI.29.) 358/2018.(XII.13.) 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 az 

2019. évi költségvetés tervezetének a megtárgyalása.  

A polgármester megadja szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a megjelenteket.  

Elmondja, hogy a novemberben tartott ülésre terjesztették be első alkalommal a költségvetés 

tervezetét, akkor még jelentős összegű volt a hiány.  

A működési hiány volt a legmagasabb, amely közel 153 millió forint volt. 

A Költségvetési Egyeztető Munkacsoport két alkalommal ült össze, a munka eredménye 

kapcsán működési hiány nincs a költségvetésben. A felhalmozás területén van hiány, 

amelynek összege 499.608.000,- Ft, amelynek a kiegyenlítését a várható maradványból 

szeretnék fedezni.  

A bevételek és a kiadások tekintetében is történtek módosítások, amelyek az előterjesztésben 

részletesen le vannak írva.  

A 2019. évi költségvetés bevétele mindösszesen 3.315.230.000,- Ft a kiadással egyezően. 

Tehát az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege kiadással egyezően 

3.315.230.000,- Ft. Az egyezőséget 1.725.838.000,- Ft maradvány biztosítja. 

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, valamint egyenlegét a mellékelt 

rendelettervezet tartalmazza az alábbiak szerint: 

Költségvetési bevétel:    1.589.392.000,- Ft, 

Költségvetési kiadás:     3.315.230.000,- Ft, 

Költségvetési egyenleg:           -  1.725.838.000,- Ft, 

Ebből belső finanszírozás:    1.725.838.000,- Ft. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  

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

megjelenteket.  

Az irodavezető asszony említette, hogy a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport két 

alkalommal tárgyalta a költségvetés tervezetét. A feladat nem volt egyszerű. Úgy gondolják, 

hogy a felhalmozási hiányt a maradvány összege fedezni fogja. Takarékosságra hívja fel a 

figyelmet az idei évben is. Elmondja, hogy több nyertes pályázatuk van, amelyek 

megvalósítása az idei évben fog elkezdődni, vagy befejeződni, ami szintén indokolja a 

takarékoskodást.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a 

rendelet megalkotását javasolják a testület felé 3.315.230.000,- Ft főösszeggel.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
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Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a testület 

felé. Megköszöni a gazdálkodási iroda és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport munkáját. 

A számszerű adatokat nem kívánja megismételni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a tervezetet a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte 

január 30-ai ülésén. A rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  

A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetését 3.315.230.000,- Ft főösszeggel kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a előírja a középtávú terv készítését, amelynek határideje évente 

legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadása.  

A középtávú terv elkészítése során felmérik, hogy a költségvetési évben és az azt követő 

három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségeknek. Cél a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése nevesíti azokat a saját bevételeket, 

amelyeket be lehet számítani: 

 helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

 az osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel, 

 tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel, 

 bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint  

 a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

Ennek alapján állították össze Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervét az elérhető 

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 

ismeretében a költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan. 
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Az Önkormányzatnak 2014. február 28-i határnappal adóssága nincs, de az elérhető 

bevételeket jogszabályi kötelezettség alapján a határozati javaslatban bemutatják.  

A Képviselő-testület figyelemmel az önkormányzat jelen gazdasági helyzetére jelenleg nem 

szándékozik a Stabilitásról szóló törvény. 3. § (1) bekezdésesében felsorolt adósságot 

keletkeztető ügyletet alkalmazni, azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  

A polgármester megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy 

kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

9/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2019. évtől 2022. évre szóló középtávú tervét, 

Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2019. - 2022. évekre.  

      

  

Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. 
Tárgyév 

2019.  
2020. év 2021. év 2022. év 

Helyi adók 01 177.000 145.500 145.500 145.500 

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
02 435 435 435 435 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 10.000    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

04 126.273 125.000 125.000 125 000 

Részvények, részesedések értékesítése 05     
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Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 

bevételek 
06     

Díjak, pótlékok, bírságok 07 900 1 000 1 000 1 000 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08     

Saját bevételek (01+…+08) 09 314.608 271.935 271.935 271.935 

Felvett hitel tőketartozása/év 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 13 0 0 0 0 

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (10+…+13) 
14 0 0 0 0 

 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  azonnal   

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata.  

Elmondja, hogy jogszabály írja elő a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.  

Elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) 

pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az 

önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 

szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 

A megállapodásban szükséges pénzügyi tárgyú módosításokat az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosulása indokolja.  

A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét.  

A polgármester megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni? 

Czene Boglárka jegyző – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményt.  

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

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, az együttműködési megállapodás 

elfogadását javasolják a Képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 

Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek 

biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 

ellátására szóló együttműködési megállapodást kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

10/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és 

a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, 

gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési megállapodást a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2019. január 31. 

Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás 

 

(Az elfogadott Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 

óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan. 

Az aljegyző az előterjesztésben részletes tájékoztatást adott, leírta a jogszabályi hivatkozást.  

Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott 

Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 

2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára 

az intézményvezető 2019. április 24-25. napját jelölte meg. 

1. A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2019/2020. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2019. április 24-én (szerda)  800-1530 óráig, valamint 

2019. április 25-én (csütörtök)  800-1530 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 

2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a 

határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

A polgármester megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e 

kiegészítést tenni? 
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Szarka Andrea aljegyző – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglalt 

időpontokkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Tehát a beíratás időpontja a következő:  

A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2019/2020. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2019. április 24-én (szerda)  800-1530 óráig, valamint 

2019. április 25-én (csütörtök)  800-1530 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy korábban volt arra példa, hogy gyermekeket 

éppen ellenkező irányban lévő óvodába kellett vinni a szülőknek, mint ahol dolgoztak. Akkor 

ennek megoldására nem volt lehetőség, tudomása szerint az adott óvodában nem volt 

férőhely. Kérdése, ha ilyen eset előfordul, akkor az orvosolható-e? 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – elmondja, hogy a gyermeket arra a telephelyre kell 

beírniuk, amelyhez a lakóhely körzete szerint tartozik. Minden évben fordul elő az 

alpolgármester által említett eset. A csoportlétszámok meg vannak határozva, azt nem lehet 

túllépni. Megjegyzi, hogy a településen lévő óvodák mindegyike egyformán jó.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elhangzottakat. 

Úgy gondolja, hogy az intézményvezető a kéréseket igyekszik teljesíteni. Az új bölcsőde 

beindulását követően a Kossuth úton felszabadul egy csoport szoba, szükség szerint lehet ott 

is óvodai csoportot indítani. De ez még a jövő kérdése. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja, hogy fogadják el az időpontokat. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az óvodai beíratások időpontjával a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a 

határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

11/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dévaványai 

Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2019/2020. 

nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2019/2020. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2019. április 24-én (szerda)  800-1530 óráig, valamint 

2019. április 25-én (csütörtök)  800-1530 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással 

kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a 

helyben szokásos módon. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében döntést kell hozniuk az óvoda nyári zárva tartásáról.  

A polgármester elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) 

bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a 

házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 

tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatójának javaslata alapján az óvoda 

2019/2020-as nevelési évet érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek 

gyakorlata alapján 2019. augusztus 12. – 2019. augusztus 23. napja között 8 munkanap. A 

szünetet követően az óvoda 2019. augusztus 26. napjától várja a gyermekeket. 

A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 

az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított oly módon, hogy az Eötvös utcai telephely felújítás 

miatt nem vesz részt az ügyeleti ellátásban, így az ügyelet megoszlik a Hajós, Kossuth és 

Könyves K. utcai telephelyek között. 

Megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy a leírtakhoz van-e szóbeli kiegészítése? 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 

kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2019. augusztus 12. - 2019. 

augusztus 23. napja között határozzák meg 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: 

12/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében az óvoda nyári zárva 

tartás időpontját 2019. augusztus 12. - 2019. augusztus 23. napja között határozza 

meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határidő:  2019. február 15. 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 

bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szól. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő 

kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ vezetőjének javaslata, hogy a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét rendhagyó módon 2019. június 01. - 2019. augusztus 9. napja között 

terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg a Képviselő-testület, mivel 

ezen időszak alatt tervezik az átköltözést az új bölcsődei épületbe.  Így 2019. szeptember 2-től 

ismételten várja a gyermekeket a bölcsőde, egy modern a mai kor igényeit kielégítő épületbe.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Németi József részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltak 

szerint egyetértenek a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója részére.  

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – elmondja, hogy 2019. augusztus 26-án az összes 

telephelyen ki fognak nyitni az óvodák, a bölcsőde a költözés miatt egy héttel később fog 

kinyitni. Erről a szülőket már tájékoztatták.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a DÁMK igazgatójának az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével a határozati javaslatban foglaltak szerint, 

- amelyet felolvas a jelenlévők számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

13/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét 2019. június 1. - 2019. augusztus 9. napjáig terjedő időszakban, 

munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 

tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határidő:  2019. február 15. 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítására irányul. 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 

Járási Hivatala Hatósági Főosztálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és 

közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel 

összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 

50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 

tervezetéről. 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 

véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről, vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

Az elmondottak alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 

Hatósági Főosztálya felhívta a figyelmet arra, hogy az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 

50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről, vagy 

körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

Mellékletben megküldésre került az általános iskolák 2019/2020. tanévre vonatkozó kötelező 

felvételt biztosító körzeteinek meghatározása járási bontásban. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

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

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 297/2018.(X.31.) Dv. Kt. hat, számú döntését ne 

módosítsa, azaz értsen egyet a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, „A kötelező 

felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Gyomaendrődi járás 2019/2020. tanév„ 

meghatározásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.  
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Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

14/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 

Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatáraival a 2019/2020. tanév vonatkozásában, a körzethatár módosítását 

kezdeményező javaslattétellel nem kíván élni. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatalt a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2019. február 15. 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  

A módosítást azt indokolja, hogy a szociális bérlakásokat nem minden esetben tudták kiadni.  

Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke kezdeményezésére 

áttanulmányozásra került a szociális bérlakások kérelmei a 2018. év vonatkozásában. 

Megállapítható, hogy öt kérelmező volt és kiutalás nem történt.  

Az elutasítások főbb indokai, hogy az egy főre jutó jövedelem nem érte el a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,- Ft), valamint forgalomképes 

ingatlan tulajdonnal rendelkeztek a kérelmezők.  

Annak érdekében, hogy jobb kihasználtsága legyen a szociális bérlakásoknak (jelenleg 3 üres 

lakás van) javasolja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati 

rendelet 6. § (2) bekezdés módosítását az alábbiak szerint: 

 (2) Szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati lakás annak, akinek a lakás 

bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményei megfelelnek az alábbi 

feltételeknek:  

a) a szociális elhelyezést biztosító bérlakások igénylése esetén, családjában - a vele 

együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át, de az egy főre jutó 
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jövedelemnek el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  

100 %-át, 

b) ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, 

c) 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárggyal nem rendelkezik, kivéve a 

mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy munkaeszközeit, 

d) az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább 

három hónapos folyamatos kereső tevékenységet folytasson, 

e) az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább 

egy éves állandó lakcímmel rendelkezzen Dévaványa településen. 

A módosítást követően a szociális elhelyezést biztosító bérlakások igénylése esetén, 

családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át 200 %-ra, 

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 220 %-át 250 %-ra változna. Továbbá legalább 

három hónapos folyamatos keresőtevékenységből származó jövedelemmel rendelkezzen a 

kérelmező és itt már a közfoglalkoztatási jogviszony is beleértendő. Javasolja a jövőben, hogy 

a kérelmező legalább egy éves állandó lakcímmel rendelkezzen Dévaványa településen. 

Az elmondottak alapján javasolja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy az 

elhangzottakat kívánja-e kiegészíteni? 

Czene Boglárka jegyző – az elhangzottakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  

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

bizottság egyetért a rendelet módosításával az elhangzottak alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

  

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2019.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló  

17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Belügyminisztérium, mint Támogató Támogatói Okiratot küldött ki az 

önkormányzat részére a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján. A támogatói okirat 

értelmében az önkormányzatot a korábban benyújtott adatszolgáltatása alapján 3.420.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az önkormányzat az előzetes 

igénybejelentéssel érintett 285 db háztartás, háztartásonként bruttó 12.000,- Ft összegű 

természetbeni támogatására használhatja fel. A támogatás felhasználása érdekében az 

önkormányzat az előzetes igénybejelentés alapján helyi beszerzési eljárást folytatott le tűzifa, 

szén, gázpalack, valamint növényi brikett beszerzésére vonatkozóan. Az önkormányzat az 

ajánlatkérés során kérte az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat úgy szíveskedjenek megadni, 

hogy az ajánlati adatlapon a rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a kért tételeket 

milyen mennyiségben tudják biztosítani.  

Az önkormányzat ajánlattételre a következő vállalkozókat kérte fel:  

I. ERDÉRT-TUZSÉR ZRT. Békéscsabai Facentrum – 5600 Békéscsaba, Gyulai u.  

94-96. 

II. Szabó Lajos egyéni vállalkozó – 5510 Dévaványa, Klapka u. 5. 

III. Kisvasút Tüzép Kft. – 5622 Köröstarcsa, Róna u. 50. 

Az ajánlattételre felkért vállalkozók ajánlataikat 2018. január 24-én 9.00-ig juttathatták el az 

önkormányzathoz.  

A megadott időpontig három ajánlattevő benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal:  

I. Szabó Lajos egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Klapka u. 5.) 

 Ajánlat tartalma a bruttó 3.420.000,- Ft-os támogatási összeget figyelembe véve:  

- Vegyes tűzifa: 266 fő részére 106 m3  

- Palackos gáz (új) 2 fő részére 2 db 

- Növényi brikett zsákos (25 kg/zsák) 3 fő részére 27 db zsák 

- Darabos szén 14 fő részére 35 q 

II. Erdért-Tuzsér Zrt. Békéscsabai Facentrum (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 94-96.) 

 Ajánlat tartalma a bruttó 3.420.000,- Ft-os támogatási összeget figyelembe véve:  

- Vegyes tűzifa: 266 fő részére 101 m3  

- Palackos gáz (új) 2 fő részére 2 db 

- Növényi brikett zsákos (25 kg/zsák) 3 fő részére 26 db zsák 

- Darabos szén 14 fő részére 34 q 

III. Kisvasút Tüzép Kft. (5622 Köröstarcsa, Róna u. 50.) 

 Ajánlat tartalma a bruttó 3.420.000,- Ft-os támogatási összeget figyelembe véve:  

- Vegyes tűzifa: 266 fő részére 103 m3  

- Palackos gáz (új) 2 fő részére 2 db 

- Növényi brikett zsákos (25 kg/zsák) 3 fő részére 26 db zsák 

- Darabos szén 14 fő részére 34 q 

Látható, hogy Szabó Lajos egyéni vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot.  

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát Szabó Lajos egyéni vállalkozó 

ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, 

hogy a lakosság mikor élhet ezzel a lehetőséggel?  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a testületi döntésről értesítik a vállalkozót, 

majd ezt követően megkötik a szerződést, valamint tájékoztatják az érintett lakosokat.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a jogszabály, amelyet a polgármester úr említett, 

igazolásformát ír elő. Szerepeltetni kell rajta, hogy kinek szól, milyen tüzelőanyagra, hol és 

mikor tudja beváltani.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az aljegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

15/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 

tüzelőanyagok beszerzése” elnevezésű helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Téli 

rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” elnevezésű helyi beszerzési 

eljárásra az Erdért-Tuzsér Zrt. Békéscsabai Facentrum (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 

94-96.), Szabó Lajos egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Klapka u. 5.) és a Kisvasút 

Tüzép Kft. (5622 Köröstarcsa, Róna u. 50.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 

lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” elnevezésű helyi 

beszerzési eljárás eredményeként bruttó 3.420.000,- Ft-os keretösszeg figyelembe 

vételével Szabó Lajos egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Klapka u. 5.) 106 m3 

tűzifa, 2 db palackos gáz, 27 db zsákos növényi brikettet, valamint 35 q darabos 

szenet tartalmazó ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszerzése” elnevezésű helyi beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a bruttó 3.420.000,- Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. február 05.  
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9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 347/2018.(XII.13.) és a 348/2018.(XII.13.) Dv. Kt. 

számú határozatával döntött a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint 

meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a körét is, akiktől árajánlatot kíván bekérni 

a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.  

Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Bencze Lajosné, Gyurkóné Bondár 

Anna, Menyhért és Társa Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft.) írásban 

megküldésre került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. január 15-e volt. Az ajánlattételre felkért 

vállalkozások közül 2 pályázó nyújtott be határidőn belül pályázati anyagot, Gyurkóné 

Bondár Anna, valamint a CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. 

Az előterjesztésben szereplő táblázatban bemutatásra került a pályázat tartalma, a vizsgálati 

napok száma, valamint az egy revizori nap munkadíja.  

Gyurkóné Bondár Anna, pályázó ajánlata 1 revizori nap munkadíja tekintetében 30.226,- Ft. 

CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. ajánlata 1 revizori nap munkadíja tekintetében 
31.750,- Ft. 
Röviden ennyit kíván elmondani a jelenlévők számára napirend kapcsán.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, javasolják, hogy Gyurkóné Bondár Anna 

pályázót bízzák meg a Dévaványai Általános Művelődési Központ 2019. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével. Az ajánlata  

30.226,- Ft/revizori nap, a feladat elvégzésére 17 revizori nap szerepel. 

(30.226,- Ft x 17 nap = 513.842,- Ft) 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Gyurkóné Bondár Anna pályázót bízzák 

meg a Dévaványai Általános Művelődési Központ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

Határozat: 

16/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján történő 

belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár Annát (5672 Murony, Kőrösi 

Csoma S. u. 22.) bízza meg. 

 

A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét – 513.842,- Ft-ot – Dévaványa Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetése biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval a 

belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről, 

valamint az ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.  

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2019. december 31. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Remeczki Magdolna egyéni vállalkozó levélben kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy a Dévaványa, Árpád u. 34. szám alatt általa működtetett 

„Bőséges Zöldséges” üzlet előtt két férőhelyes parkolót alakítson ki lehetőség szerint az 

önkormányzat, illetve kéri a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az üzlet előtti 

kerékpártároló helyére az új üzlet működéséhez kapcsolódóan kiülő részt helyezhessenek el. 

A kérelmet megvizsgálva a parkoló kialakítása kapcsán az alábbi szabályokat szükséges szem 

előtt tartani: 

A kérelmező által működtetett üzlet árusító terének minden megkezdett 10m2-e után 1 

személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, azaz a helyi üzletnyilvántartás alapján az üzlet 

40 m2 nagyságú árusító tere alapján 4 gépjármű elhelyezését lenne szükséges megoldani. 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Kormányrendelet 42. § kimondja, hogy meglévő építmények átalakítása, rendeltetésük 

módosítása esetében az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell 

gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű 

használatához az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi 

elhelyezését a telken kell biztosítani. A telken a gépjárműtárolókat – az OTÉK 103. § 

előírásai szerint – elsődlegesen épületben vagy terepszint alatti építményben kell 

megvalósítani. Felszíni gépjármű-várakozóhely (parkoló) a földszinti helyiség homlokzati 

nyílászárójához – a saját tulajdonú gépjármű kivételével – 5,0 m-nél közelebb nem helyezhető 

el. Ha az adottságok szükségessé teszik, a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más 

telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy 

részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával 

kialakíthatók. 

A parkoló kialakítása a közút (Árpád utca) üzlet felőli oldalában a közút közelsége, valamint a 

kerékpárút és járda miatt nem megvalósítható.  A másik oldalon történő parkoló kialakítása 

műszakilag nem megvalósítható, illetve a gyalogosátkelőnél végződő kerékpárút folytatása is 

azon az oldalon valósulna meg. 

Fentiek alapján elmondható, hogy a kérelemben leírt parkolók kialakítását kérelmező 

elsődlegesen saját ingatlanon belül köteles megoldania. A közterületen történő kialakítás 

esetében a telekhatártól számított 500 m-en belül számos parkolóhely van jelenleg kialakítva, 

amely megoldhatja az üzlet parkolási nehézségeit.  

Az OTP előtt lévő parkolók az üzlethez 10-20 méter távolságra vannak. A szemben lévő 

oldalon nem valósíthatók meg parkolók, mivel a gyalogos átkelőhelynél véget ér a kerékpárút, 

a későbbiekben ott szeretnék a kerékpárutat folytatni.  

Az üzlet előtt lévő kerékpártároló elbontása és a jövőbeni fagyizó és cukrászda előtti kiülő 

rész létesítése a járdán és kerékpárúton közlekedők zavarása és biztonságának megőrzése 

nélkül nem megoldható. Az említett részen kezd összeszűkülni a kerékpárút és a gyalogjárda, 

forgalmi fennakadások szoktak előfordulni a lakostársak jelzései alapján. A vállalkozónak 

volt kihelyezve egy hirdetőtáblája, amelyre megadták a közterület használati engedélyt, amely 
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2019. január 31-ével lejárt. A beérkezett jelzések alapján ennek meghosszabbítására már nem 

fog sor kerülni. Az üzlet előtt lévő zöldséges, gyümölcsös ládák nagy helyet foglalnak el, a 

közlekedést akadályozzák. Az asztalok kihelyezése esetén balesetveszély is fennállhat, hiszen 

nagyon közel van a kerékpárút. A határozati javaslat az, hogy a kérelmet ne támogassák.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát a kérelem kerüljön 

elutasításra. Szerették volna támogatni a vállalkozó kérelmét, de nem találták meg a 

megfelelő lehetőséget. Bízik benne, hogy a vállalkozó belátja, hogy nincs más lehetőségük.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy ezzel nem az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék az üzlet működését. Meglátása 

szerint az lenne a legjobb megoldás, ha az udvarban alakítanának ki parkolókat, valamint a 

kiülő részt is ott valósítanák meg.  

Tehát a parkoló kialakítása ebben a formában nem megvalósítható, a kiülő pedig a 

közlekedők biztonsága érdekében nem oldható meg.   

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

tehát a kérelem kerüljön elutasításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

17/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Remeczki Magdolna 5720 Sarkad, Bakrét 

u. 7. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

I. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Árpád u. 34/2 

szám alatt lévő „Bőséges Zöldséges” elnevezésű üzlet előtti közterületen történő 

parkoló építés tárgyú kérelmet elutasítja, mivel a kérelmében megjelölt parkoló 

létesítését kérelmezőnek az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) alapján 

elsősorban saját ingatlanon belül kell megoldania, illetve műszakilag sem megoldható, 

továbbá az OTÉK alapján az ingatlan határvonalától számított 500 m-en belül 

közterületen számos parkolóhely van kiépítve. 

II. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Árpád u. 34/2 

szám alatt megnyitandó fagyizó és cukrászda előtt kihelyezendő kiülőkkel kapcsolatos 

kérelmet elutasítja, mivel az épület előtti közterületen az ingatlan előtt lévő gyalogos 

közlekedésre szolgáló rész és a kerékpárút miatt nem lehet a kiülőt úgy elhelyezni, 

hogy az a gyalogos és kerékpáros közlekedők biztonságát nem veszélyeztetné. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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Időközben Nyuzó Marietta képviselő az ülésre megérkezett, így a testület létszáma 8 fő.  

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a belső szabályozó eszközök folyamatos felülvizsgálatának során 

szükségessé vált a köztisztviselőkre vonatkozó - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által 250/2017.(IX.28.) számú határozattal elfogadott - közszolgálati szabályzat 

módosítása. 

A módosítás indokoltságát az adja, hogy  

- 2019. január 1-jétől kezdődően jelentős változás történt a köztisztviselők részére adandó 

cafetéria juttatás körében. A munkáltató 2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásra 

vonatkozó kedvező közteherfizetés mellett kizárólag a Széchenyi pihenő (Szép) kártya 

egyes alszámláira nyújthat támogatást. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen időponttól a 

munkáltató béren kívüli juttatásként nem adhat a munkavállalóinak legfeljebb évi  

100 ezer forint összegű pénzjuttatást. 2019-től a közteher alapja a juttatás értéke, amely 

után a kifizetőt 15 százalék szja, továbbá a juttatást 19,5 százalék szociális hozzájárulási 

adó fizetési kötelezettség terheli 2019. január 1-jétől – azaz az összes közteher 34,5 

százalék.  

- a Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Humánpolitikai Osztálya 2018. II. félévében közszolgálati ellenőrzést folytatott le, amely 

kiterjedt a köztisztviselők képzésének (tanulmányi szerződések) támogatási gyakorlatára 

is. Az ellenőrzési jelentés kisebb pontatlanságot tárt fel, melynek módosítása már ezen 

előterjesztésben megtörtént. A jelzett korrekció az alábbi volt: 

„A tanulmányi szabadság mértékét a törvény 81. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 

szükséges megállapítani, azaz „a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a 

kormánytisztviselőnek több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként - a vizsga 

napját is beszámítva négy munkanapra köteles a kormánytisztviselőt mentesíteni a 

munkavégzési kötelezettsége alól.” Ez a szabályozás került beépítésre a szabályzat 

13.5.b) pontjába. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az önkormányzat közalkalmazottai tekintetében 

nem kötelező érvényű a cafetéria juttatás, a köztisztviselőkkel szemben. A közalkalmazotti 

szabályzatban is szükséges lesz a módosítás, amelyet a legközelebbi ülésre fognak 

beterjeszteni.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  

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

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

18/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire és a polgármesterre vonatkozó - 2019. 

február 1-jétől hatályos módosításokat egységes szerkezetben tartalmazó - 

közszolgálati szabályzatát. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2019.január 31. 

Melléklet:  módosított közszolgálati szabályzat 

 

( A módosított közszolgálati szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ismételten meghirdeti az 

önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti 

mázsaház épületét üzemeltetés céljára történő bérbeadásra. A pályázati felhívás értelmében az 

ajánlatok beadására 2019. január 31-én 10 óráig volt lehetőség. Ezen időpontig egy 

ajánlattevő – Dél-Alföldi Juhászati Beszerző és Értékesítő Kft. (6766 Dóc, Alkotmány u. 22.) 

– nyújtotta be ajánlatát. 

 A Kft. minősített termelői csoport Dévaványa és környéki tagjai számára biztosítani akarja - 

az évek alatt megszokott módon - bárányaik átvételét. A pályázat elnyerése és a szerződés 

megkötése után, Ungi Ferenc tagjuk vállalja, hogy az állatok mérlegelése a lakosság részére 

biztosított. 

A polgármester javasolja, hogy a mázsaház épületét üzemeltetés céljára bérbeadásra 

meghirdetett eljárás eredményeként a Dél-Alföldi Juhászati Beszerző és Értékesítő Kft. (6766 

Dóc, Alkotmány u. 22.) 1.000,- Ft/hó bruttó összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Földi Imre részére.  

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

helyi lakost fog megbízni a feladat ellátásával, a 2018. évben érvényes díjakat kívánják 

alkalmazni, amelyek a következők: bárányok mérlegelése 50,- Ft/db, hízó 100,- Ft/db, 

szarvasmarha 300,- Ft/db, karámhasználat 500,- Ft/óra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

Bízik abban, hogy a szolgáltatást mindenki megelégedésére fogják végezni. A Kft. vállalta a 

mázsa hitelesítését. A szerződést 5 éves időtartamra kötik meg.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

19/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti mázsaház épületét üzemeltetés 

céljára bérbeadásra meghirdetett eljárás során az alábbi döntéseket hozza:  

- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti mázsaház épületét 

üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdetett eljárásra érkezett Dél-Alföldi Juhászati 

Beszerző és Értékesítő Kft. (6766 Dóc, Alkotmány u. 22.) ajánlattevőnek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja.   

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

tulajdonában lévő Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti 

mázsaház épületét üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdetett eljárás eredményeként 

a Dél-Alföldi Juhászati Beszerző és Értékesítő Kft. (6766 Dóc, Alkotmány u. 22.) 

1.000,- Ft/hó+áfa összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

tulajdonában lévő Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti 

mázsaház épületét üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdetett eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2019. február 4.  

 

 

13. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Az alpolgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX törvény az alábbiak szerint rendelkezik a polgármesternek járó szabadság kivételéről: 

„225/C. § (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 

állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”  

A Polgármester részére a 2018. évben összesen 39 nap szabadság került megállapításra, mely 

2018. december 31-ig fel is lett használva, így 2019. évre áthozott szabadság nincs. A Kttv. 

225/C. § értelmében: 

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

Tekintettel arra, hogy a polgármesternek az előző évről áthozott szabadság nem volt, így a 

2019. évre járó szabadság mértékét 39 nap. Figyelembe véve viszont azt a tényt, hogy 2019. 

októberében helyhatósági választás kerül kiírásra - melynek pontos ideje még nem ismert -, 

ezért az éves 39 nap arányosítása szükséges, ami január 1-jétől október 31-ig terjedő 
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időszakra vetítve 32 szabadnapot jelent. Természetesen amennyiben a helyhatósági választás 

napja kiírásra kerül, akkor szükséges a megállapított szabadság mértékét is újra felülvizsgálni. 

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

20/2019.(I.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

Valánszki Róbert polgármester esetében a 2018. évre megállapított, de 2018. 

december 31-ig ki nem vett szabadság mértéke 0 nap. A polgármester részére 2019. 

évre megállapított szabadág mértéke időarányosan 32 nap. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester szabadság- 

nyilvántartásának naprakész vezetéséről. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

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

ülés megkezdése előtt? 

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

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

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

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-1/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-3. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1550 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


