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DV/542-7/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

Távolmaradt: - 

 

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, Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Rózsa Andrea a 

Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora, Szalai Ildikó védőnő, Tímár 

Erika védőnő, Boda Ferencné iskolavédőnő, Bogya Istvánné a Családsegítő-Szolgálat 

telephely koordinátora. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak teljesülése. 

 Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  

Előadó:  Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 

3. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 
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4. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló. 

Előadók: intézményvezető, védőnők 

 

5. A Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata tervezetének elfogadása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

6. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

7. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz „Ingyenes internetelérés biztosítása a 

közösségi tereken” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

8. Döntés a Kulich Gyula utca névmódosításáról. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

9. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Dévaványa, Tompa utca 28. szám alatti ingatlan bérbeadására beérkezett pályázatról 

döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa, Piac épületében lévő lángossütő helyiség bérbeadására beérkezett 

pályázatról döntéshozatal. 

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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

105/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 25-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak teljesülése. 

 Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
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2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  

Előadó:  Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 

3. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

4. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló. 

Előadók: intézményvezető, védőnők 

 

5. A Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata tervezetének elfogadása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

6. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

7. „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban című pályázathoz „Ingyenes internetelérés  biztosítása a 

közösségi tereken” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

8. Döntés a Kulich Gyula utca névmódosításáról. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

9. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Dévaványa, Tompa utca 28. szám alatti ingatlan bérbeadására beérkezett pályázatról 

döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa, Piac épületében lévő lángossütő helyiség bérbeadására beérkezett 

pályázatról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 

tenni.  

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2019.04.03-án dr. Pacsika Györggyel a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

hivatalvezetőjével egyeztetett. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a városnapra el fog 

látogatni a Kormányablak Busz, így szombati napon is tudnak a helyi lakosok ügyet 

intézni.  

- 2019.04.09-én Békéscsabán az Alfölvíz Zrt. közgyűlésén volt, majd Békésen KBC 

ülésen vett részt. Az üléseken költségvetésről és zárszámadásról volt szó.  

- 2019.04.10-én az új Kft. megalakításával kapcsolatban tartottak megbeszélést. Május 

közepén rendkívüli testületi ülés megtartására fog sor kerülni, ahol ezen témában is 

fognak döntést hozni.  
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-  2019.04.11-én Szarvason egy gazdafóromon vett részt, ahol Győrffy Balázs az 

Agrárkamara elnöke nyújtott tájékoztatást a jövő évi támogatásokról, a várható közös 

agrárpolitikai változásokról. 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az Agricola Dévaványa Kft. nyert az 

ökogazdálkodási célprogramra benyújtott pályázaton. A Kft. ügyvezetőjének 

számításai szerint ez 70-90 millió forint többletbevételt fog eredményezni 5 év alatt.  

- 2019.04.12. és 14-e között Gyulán a Pálinkafesztiválon képviselték Dévaványát a 

közfoglalkoztatásban dolgozó szövők és varrók. A termékeiket kiállították és 

árusították. Megjegyzi, hogy a megye 75 településéből 16 település kapott meghívást a 

rendezvényre.  

- 2019.04.24-én Vállalkozói Fórum megtartására került sor, amelyre az 50 legnagyobb 

adófizető kapott meghívást.  

- 2019.04.25-én délelőtt a Rendőrség napján volt, ahol Kertmegi Zoltán részére adott át 

egy ajándékcsomagot a munkája elismeréseként.  

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, 9 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: 

106/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2019.(II.28.), 

52/2019.(II.28.), 56/2019.(II.28.), 57-82/2019.(III.28.), 83/2019.(III.28.), 

84/2019.(III.28.), 85/2019.(III.28.), 86/2019.(III.28.), 87/2019.(III.28.), 

89/2019.(III.28.), 90/2019.(III.28.), 91/2019.(III.28.), 92/2019.(III.28.) Dv. Kt. nyílt 

ülésen hozott határozatok, és a 95/2019.(III.28.), 96/2019.(III.28.), 97/2019.(III.28.), 

99/2019.(III.28.), 100/2019.(III.28.), 101/2019.(III.28.), 102/2019.(III.28.), 

103/2019.(III.28.), 104/2019.(III.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 

temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak teljesülésüléséről szóló tájékoztató megvitatása.  
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A polgármester köszönti Dorogi Jánost a Pietas Kft. ügyvezetőjét.  

Megadja a szót az ügyvezető részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg. 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a testületi ülésen jelenlévőket. 

A leírtakhoz rövid kiegészítést kíván tenni.  

Ismételten eltelt egy év, elérkezett a beszámolás időszaka. 

Örömmel tapasztalta, hogy változások történtek. A halottak hűtésére alkalmas 2 db hűtő 

cseréje megtörtént. 

Sajnálatos módon néhány panasz érkezett feléjük, amelyek az őzek jelenlétével kapcsolatosak 

a temetőben. Bízik abban, hogy ez a probléma hamarosan megoldódik. Látta, hogy a 

temetőben a kerítés nyomvonala ki van tűzve.  

A szemétszállítási probléma megoldódott.  

A temetőben dolgozó dévaványai emberek becsülettel végzik a munkájukat. Megjegyzi, hogy 

több helyen az országban munkaerőhiány lépett fel a temetkezési szakmában is. Bízik abban, 

hogy itt nem lesz munkaerőhiány.  

Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. A felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az ügyvezetőnek.  

A polgármester megköszöni a Kft. vezetésének és dolgozóinak az elvégzett munkát.  

Kérdése, hogy hány olyan temető üzemeltetéséről gondoskodnak, amelyek el vannak kerítve? 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – a polgármester kérdésére elmondja, hogy 

jelenleg 14 temető van a kezelésükben. Gyulán az egyik temető körbe van kerítve kerítéssel, a 

kormányhivatal kötelezi a Kft-t, hogy sövénnyel is ültessék körbe. A törvény ezt nem írja elő. 

A törvény értelmében lehet sövény, lehet drótkerítés, vagy egyéb más. Gyulán van olyan 

temető, amely csak sövénnyel van körbekerítve.   

Szól arról, hogy a körbekerített temetőbe is bejutottak az őzek, a magánházak alacsony 

kerítésein keresztül. A kezelésükben lévő temetők közül 2 van körbekerítve.  

Valánszki Róbert polgármester – bízik abban, ha a kerítés elkészül, az őzek nem fognak 

tudni bejutni a temetőbe és ott kárt okozni. A nyulak a kerítés alatt be fognak tudni menni.  

A polgármester elmondja, hogy a kerítés megépítéséhez szükséges anyag a jövő hét folyamán 

fog megérkezni. Az anyag megérkezését követően saját kivitelezésben a megépítés meg fog 

történni. Szól a kerítés nyomvonaláról, amely ki van jelölve. Bízik abban, hogy a munka nyár 

elejére be fog fejeződni.   

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

bizottsági ülésen jelen volt Dorogi Úr is, aki részletes tájékoztatást adott számukra.   

A bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testület felé. A bizottság megköszönte a Kft. dolgozóinak a munkáját.  

A bizottság elnöke röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Megköszöni Dorogi Úrnak és a Kft. dolgozóinak a munkáját.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Pietas Kft. tájékoztatóját,  kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

107/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Temetkezési és 

Szolgáltató Kft. tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről, a temetkezési 

tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról - 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni a Pietas Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak a 

munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Pietas Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 

a 2018. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  

Ezen jellegű feladatokat a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság látja el.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, széleskörű tájékoztatást ad a 

jelenlévők számára. A rendeletben megfogalmazott minden egyes támogatási formát magában 

foglalja az írásos anyag. Látható az is, hogy hány ülést tartottak az elmúlt évben, szó van 

benne a döntésekről. A polgármester úgy gondolja, hogy a bizottság a feladatát megfelelően 

és jól végzi. A részükre megállapított kerettel megfelelően gazdálkodtak.   

A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  

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

bizottság keddi ülésén tárgyalta meg a beszámolót. Az írásos anyag kapcsán az ülésen vita 

nem alakult ki. A beszámolóban részletesen beszámoltak az elmúlt évi munkájukról.  

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 

szavazzon.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

108/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális 

helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület megköszöni a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az 

Igazgatási Iroda munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

 

(A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámoló a Képviselő-testület elé benyújtásra 

került, amelyet május 31-ig kell elfogadniuk.  

A beszámolónak meg vannak határozva a tartalmi követelményei, amelynek megfelelően 

készült el.  

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 szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 

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

bizottság a beszámolót szerdai ülésén véleményezte, amelyet elfogadásra javasol a testület 

felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló 

beszámolót kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Határozat: 

109/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló 2018. évi beszámolót 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a gyermekjólét és 

gyermekvédelem területén dolgozó munkatársaknak elhívatott munkájukért.  
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:   2019. május 31. 

 

(A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képez.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámolók 

megtárgyalása. 

A beszámolók elkészítésével szintén jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget.  

A beszámolók részletesek, mindenre kiterjedőek.  

A polgármester megadja a szót Szalai Ildikó védőnő részére, hogy szóbeli kiegészítését tegye 

meg. 

Szalai Ildikó védőnő – köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Tímár Erika védőnő részére, hogy szóbeli 

kiegészítését tegye meg. 

Tímár Erika védőnő – köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy két bizottsági ülésen is megtárgyalták a beszámolót.  

Úgy gondolja, hogy a beszámoló részletes, ezért nem kívánja kiegészíteni. A feltett 

kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Boda Ferencné iskolavédőnő részére, hogy 

ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. 

Boda Ferencné iskolavédőnő – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét. Úgy gondolja, a 

beszámolóban minden részletesen benne van, ezért nem kívánja azt szóban kiegészíteni. A 

felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Bogya Istvánné telephely koordinátor 

részére, ha a leírtakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Bogya Istvánné telephely koordinátor – az írásos beszámolóhoz kiegészítést nem kíván tenni. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

beszámolókat megvitatták, amelyek részletesek, mindenre kiterjednek. A napirend kapcsán 

felmerült kérdésekre a választ megkapták.  

A bizottság a beszámolókat elfogadásra javasolja 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 a beszámolókat elfogadásra javasolja a testület felé.  

A bizottság a gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 

elismerését fejezi ki. 

Az írásos anyagban Szalai Ildikó javasolta a támogatott oltások közé a B szerocsoportú 

Meningococcus és a Rota vírus elleni oltást bevenni. A bizottság javaslata, hogy vizsgálják 

meg ennek a lehetőségét.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy a B szerocsoportú Meningococcus és a Rota vírus elleni oltásokról van szó. 

Mindkét esetben csecsemőknek és gyermekeknek adják ezen oltásokat. Szól arról, hogy kérés 

esetén időskorúaknak is támogatnak védőoltást, amely a pneumococcus baktérium elleni 

védőoltás. 

A bizottság javaslatának megfelelően kéri, hogy a következő ülésre ezen témában készüljön 

anyag.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról szóló beszámolókat 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

110/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítői-gyermekjóléti, 

a védőnői feladatellátásról szóló 2018. évi beszámolókat elfogadja. 

  

A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 

elismerését fejezi ki. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítsen 

előterjesztést a B szerocsoportú Meningococcus és a Rota vírus elleni oltások 

támogathatósága tekintetében.  

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:   2019. május 31. 

 

(A napirendhez kapcsolódó beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 204/2002.(IX.26.) határozatával fogadta 

el a város Településfejlesztési Koncepcióját. A TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, 

„Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” elnevezésű pályázatához 

kapcsolódóan szükségessé vált a koncepció felülvizsgálata, amely az előterjesztéshez 

mellékelve van. Az elkészült dokumentum egy helyzetelemzés, a jövőképet és a 

meghatározott jövőkép elérésével összefüggő célrendszert állítja fel. Ehhez szervesen 

kapcsolódik az Integrált Településfejlesztési Stratégia, - amely a következő napirend témája - 

ami ezen koncepció részletesen kielemzett tanulmánya, abban van leírva, hogy a célokat 

hogyan és miképpen lehet elérni.  
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A Képviselő-testületi ülést követően az elfogadott dokumentumot a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendeletben meghatározott szerveknek véleményezésre meg kell küldeni. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság a Településfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának tervezetét elfogadásra javasolja 

a testület felé. 

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

Megkérdezi, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

111/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési 

Koncepció Felülvizsgálatának tervezetét elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezet véleményeztetésével. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019.05.31. 

 

(A Településfejlesztési Koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása. 

Az előző napirend kapcsán már említette ezt a témát.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálata és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezete az előterjesztéshez mellékelve van. 

A Képviselő-testületi ülést követően az elfogadott dokumentumot a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendeletben meghatározott szerveknek véleményeztetésre meg kell küldeni. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálat és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetét elfogadásra javasolja a testület felé.  

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

Megkérdezi, hogy 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.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

112/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálat és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia tervezetét elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezetek véleményeztetésével. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019.05.31. 

 

(Az Integrált Településfejlesztési Stratégia az előterjesztéshez mellékelve van.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi 

járásban című pályázathoz „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken” tárgyú 

beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat az „EFOP- 1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán 

szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázattal kapcsolatosan a 

programok lebonyolítását hajtja végre. A projekt keretében a közösségi, valamint 

szűrőprogramok és sportprogramokon túlmenően lehetőség van ingyenes internetelérés 

biztosítására a közösségi tereken. Mindezek értelmében a városközpontot (Játszótér - 

Központi buszváró - Hősök tere - Helytörténi Gyűjtemény) lefedő wifi hálózat kiépítésére 

kerül sor. A beruházás, valamint a szolgáltatás igénybevételének megvalósítására 

vonatkozóan az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított 2019. április 05-én.  

Az eljárás során felkért vállalkozásoknak 2019. április 17. (szerda) 9 óráig volt lehetőségük 

ajánlataik benyújtására. 

A megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. 3bit Kft.  (2119 Pécel, Bem u. 35.) 

Ajánlati ár:  bruttó 3.375.000,- Ft 

2. Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 

Ajánlati ár:  bruttó 2.998.000,- Ft 

3. VIP Marketing Média Kft.  (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.)  

Ajánlati ár:  bruttó 3.300.000,- Ft 

4. PFZ Hungary Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)  

Ajánlati ár:  bruttó 3.556.000,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban” című pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi 

tereken” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Moldván János egyéni vállalkozó 

bruttó 2.998.000,- Ft összegű ajánlatát javasolja kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
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Elmondja, hogy Tomasovszky Sándor képviselő kezdeményezte az ingyenes internetelérés 

biztosítását a városközpontban, amit jó ötletnek tartottak.  

Megkérdezi, hogy 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

113/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-16-

2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című 

pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 

kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című 

pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken” tárgyban 

indított beszerzési eljárásra az 3bit Kft. (2119 Pécel, Bem u. 35.), a Moldván János 

egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.), a VIP Marketing Média Kft. 

(8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.) és a PFZ Hungary Kft. (1163 Budapest, Veress 

Péter u. 51.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-

16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi 

járásban” című pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi 

tereken” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Moldván János egyéni 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) bruttó 2.998.000,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „EFOP-1.5.3-

16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” 

című pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken” 

tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület az „EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú Humán szolgáltatások 

fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázathoz az „Ingyenes internetelérés biztosítása 

a közösségi tereken” megvalósításához szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. április 30.  
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Békés Megyei kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya az előterjesztéshez mellékelt szakmai segítségnyújtással élt Dévaványa 

Város Önkormányzata felé. 

Ahogy az a megküldött iratból is kiderül: 

„A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása értelmében a Kulich Gyula nevének 

közterület vagy közintézmény elnevezésében nem javasolt mivel a Mötv. 14. § (2) bekezdése 

szerint XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásához kapcsolható.” 

Mindezekre tekintettel a Kormányhivatal kéri a Kulich Gyula utca elnevezés 

megváltoztatatását és 2019. május 15-ig az önkormányzat tájékoztatását arról, hogy milyen 

intézkedést tett a szakmai segítségnyújtás alapján. 

Megjegyzi, hogy már három utca nevének a változtatása megtörtént, az elmondottak miatt 

szükséges a negyedik utca nevének a megváltoztatása is.   

Az utcanév módosítása kapcsán, szeretnék kikéri a lakosság véleményét. 

A polgármester elmondja, hogy korábban a Kulich Gyula utca Kar utca volt.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság ezen előterjesztést is megtárgyalta az ülésén. A bizottság egyhangúlag támogatja az 

utcanév módosítást.  

Javaslatuk a testület felé, hogy az utcanév módosítása érdekében kérjék ki a lakosság 

véleményét. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy korábban a Kulich Gyula utca Kar utca volt. 

Javasolják, hogy szerepeljen ez a lakosok számára kiküldendő megkeresésben. 

A testület a többségi javaslat alapján hozza meg a döntését.   

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

Elmondja, amennyiben nem érkezik javaslat a lakosoktól, akkor a bizottsági javaslatok 

alapján hozza meg döntését a testület.  

A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzott 

javaslatokat.  

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

hogy a bizottság ezen előterjesztést részletesen megtárgyalta.  

Javaslatuk a testület felé, hogy az utcanév módosítása érdekében kérjék ki a lakosság 

véleményét. A bizottsági ülésen az utcanév módosítására vonatkozóan a következő javaslatok 

hangzottak el: Kar utca, Virág utca, Kamilla utca, Bodza utca, Sóvirág utca.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a házszámozás kapcsán keresték meg lakosok. 

A Kossuth u. 48. szám és az Árpád u. 59. szám alatt lévő ingatlanok házszámozásával van 

gond. Korábban egy telekről volt szó, amely megosztásra került. A házszámok perjelet 

kaptak. Ezen ingatlanoknál rendezni kellene a számozást, mivel gondot okoz az ott lakóknak 

pl. a levelek kézbesítésénél.   

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy 2019. év a választások éve. A jogszabály úgy 

rendelkezik, hogy amikortól ki van tűzve a választás, jelen esetben május 26-ig (az európai 

uniós képviselő választás) az utcaneveken és a házszámozáson nem lehet változtatni.  

Az előterjesztéshez csatolt megkeresésben is olvasható, hogy „a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése alapján a választás kitűzésétől a szavazás 

napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolást 
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megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház 

számának, épület vagy lépcsőház jelenék megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.” 

Októberben a helyhatósági választás fog következni, ha annak az időpontja is kitűzésre kerül, 

akkor abban az időszakban nem lehet az utcaneveket és a házszámozást sem megváltoztatni.  

Az egyedi eseteknél kérték, hogy a lakosok jöjjenek be a hivatalba. Elmondja, hogy az utca 

házszámozás tekintetében olyan hagyatékuk maradt, mely szerint Dévaványán szinte minden 

harmadik utcát újra kell házszámozni. Egy hosszú folyamatról van szó, az utóbbi 4-5 évben sokat 

foglalkoztak ezen üggyel. A lakosok körében a változtatás megoszló indíttatást keltett, hiszen 

nemcsak az okmányok cserjéről van szó. A postának nem egységes a címnyilvántartása, nem 

egyezik azzal, amivel a hivatalban dolgoznak. Szeretnék mindenképpen rendbe tenni. Kéri, ahol 

égetően sürgős a probléma, jöjjenek be a hivatalba és egyedileg elintézik az ügyet.    

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Valánszki Róbert polgármester – tehát a választás miatt jelenleg nincs erre lehetőség.  

Úgy gondolja, hogy a jegyző asszony ez ügy kapcsán részletes tájékoztatást adott. 

Szól a központi címregiszterről, az ezzel kapcsolatos központi jogszabályi háttérről.  

Elmondja, hogy minden olyan utcát át kell vizsgálni, ahol a házszámozással probléma van. 

Megjegyzi, hogy a településen már több utcának megtörtént az átszámozása.  

Elmondja, hogy ez ügy kapcsán megkeresték a kormányhivatalt, valamint az országgyűlési 

képviselőt is azzal, hogy ha van egy központi jogszabály, azt vegye figyelembe az összes 

közszolgáltató. Elmondja, hogy az Alföldvíz Zrt. gond nélkül átvezeti a házszámokat. A 

nyugdíjfolyósító törzsszámot kér, nem elegendő a központi címregiszter. Ezek komoly problémát 

okoznak.  

A felvetés jogos, a lakosokat megértik. Az átszámozás meg fog történni. A polgármester egy kis 

türelmet kér a lakosoktól ez ügy tekintetében.   

A polgármester visszatér az eredeti napirendhez.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy az utcanév módosítása érdekében a kérjék ki a lakosság véleményét, 

valamint a megkeresésben a következő utcanév javaslatok szerepeljenek: Kar utca, Virág utca, 

Bodza utca, Sóvirág utca, Kamilla utca  kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

114/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulich Gyula 

utca nevét, mint a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalma 

alá eső nevet megváltoztatja. Az utcanév módosítása érdekében a képviselő-testület a 

közterületek elnevezésének, azok jelölésének és számozásának rendjéről szóló 

19/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés alapján kikéri a Kulich 

Gyula utca lakosainak véleményét. 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakossági tájékoztatóban javaslatként szerepeljen a 

Kar utca, a Virág utca, Bodza utca, Sóvirág utca, Kamilla utca. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésen a lakosság 

írásos véleményéről tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2019. május 30. 

 



15 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Rózsa Andrea szakmai koordinátor a Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági 

Tábor nevében javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a 2019-es strandszezon bérlet díjaival 

kapcsolatban. 

Az írásos anyagban szerepel a jelenleg alkalmazott szezon bérlet árak, valamint a javaslata.  

Az írásos anyagban leírta, hogy az egy hónappal megrövidült nyitva tartásra való tekintettel 

javasolni szeretné, hogy a szezon bérlet díjaiból 20 %-ot szíveskedjenek elengedni. 

Ennek magyarázata, hogy az eddig megvásárolt szezonbérletet 5 hónapig tudták használni a 

vendégeik, ebben az évben viszont egy hónappal rövidebb ideig tudják igénybe venni a 

szolgáltatásaikat.  

Az úszó, a heti és a havi bérleteknél (felnőtt, diák-nyugdíjas) az ár a tavalyi évben 

megállapítottak szerint maradna.    

A jelenleg alkalmazott árakat 20 %-kal javasolja csökkenteni 2019. május 15-től kezdődően, 

2019. szeptember 15-ig.  

A polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben összesen 11 db szezonális bérletet váltottak.  

Családi bérletből 1 db, nyugdíjas bérletből 3 db, felnőtt bérletből 7 db került értékesítésre. A 

polgármester egyetért a bérletek árának a csökkentésével.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság egyetért a 20 %-os mértékű csökkentéssel. Az ülésen is elhangzott, hogy az elmúlt 

évben hány bérlet került megváltásra. Megjegyzi, hogy többre gondoltak.  

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

Megkérdezi Rózsa Andrea szakmai koordinátort, hogy a leírtakhoz kíván-e kiegészítést tenni? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – az alpolgármester egyetért a 20 %-os mértékű csökkentéssel. 

Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő számokat kerekítsék le, illetve fel.  

Javaslata, hogy a felnőtt szezonbérlet 28.000,- Ft, a diák-nyugdíjas szezon bérlet 21.000,- Ft, 

a családi szezon bérlet 98.000,- Ft, a vidéki felnőtt szezon bérlet 36.000,- Ft, a vidéki diák-

nyugdíjas szezon bérlet 26.000,- Ft, a vidéki családi szezon bérlet pedig 124.000,- Ft legyen.  

Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora – elmondja, hogy a pénztárgépbe az 

összegek be vannak kódolva. Minden egyes szolgáltatáshoz kódszám van rendelve. Elmondja, 

ha kedvezményt adnak valamelyik szolgáltatásnál, akkor beütik a kódot és mellé a 

kedvezmény mértékét. Elszámolás szempontjából a kerek számokkal nehezebb lenne 

dolgozniuk.   

Elmondja, hogy 1 család minden évben megváltja a bérletet, 3-4 felnőtt bérlet váltására 

érkezett jelzés eddig. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még 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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

115/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strandfürdő és 

Gyógyászat, Ifjúsági Tábornál a szezon bérlet árakat 2019. május 15. és 2019. szeptember 15. 

közötti időszakban az alábbiak szerint határozza meg: 

 

SZEZON BÉRLET ÁRAK  
2019. május 15. -

szeptember 15. 

Felnőtt szezon bérlet 27.880,- Ft 

Diák-nyugdíjas szezon bérlet 21.320,- Ft 

Családi szezon bérlet 98.400,- Ft 

Vidéki felnőtt szezon bérlet 36.080,- Ft 

Vidéki diák-nyugdíjas szezon bérlet 26.240,- Ft 

Vidéki családi szezon bérlet 124.640,- Ft 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági 

Tábor szakmai koordinátorát a testület döntéséről értesítse. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

Határidő:  2019. április 30.  

 

 

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

megkezdése előtt? 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentésben szerepel, hogy a mai ülésre előterjesztés fog készülni a Vodafone 

bázisállomásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú Dévaványa, Külterület 01634/10 hrsz-ú 

terület távközlési bázisállomás létesítésének céljára történő értékesítésével kapcsolatban.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ügy folyamatban van, vélhetően a 

májusi testületi ülésen tudnak foglalkozni a témával.  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a katolikus templom felújításával kapcsolatban 

érdeklődnek a lakosok. Elmondja, hogy Kiss-Rigó László Püspök Úr részére elküldték a 

templomról készített fotókat. Kérdése, hogy a levelére érkezett-e válasz? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mai napig válasz nem érkezett. A levelet 

kb. két hete küldték el a Püspök Úr részére. Bízik abban, hogy május végén már pozitív 

válaszról számolhat be a jelenlévőknek.  

 

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

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

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

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

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

mivel a tárgyalandó anyag 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, 9 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

116/2019.(IV.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-3/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1600 órakor bezárja.  

                                                                                                                                            

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 


