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DV/542-10/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30-án 

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: Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető, Koma Tamás rendőr 

hadnagy, őrsparancsnok, Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné 

Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Rózsa Andrea a 

Strandfürdő szakmai koordinátora.  

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

A polgármester külön köszönti a napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  

 

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. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadók:  Otyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok 

 

2. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a 

DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

3. Beszámoló a 2018. évi adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 
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5. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi 

működéséről. 

Előadó:  Tóth Julianna intézményvezető 

 

6. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

megtárgyalása. 

Előadó:  Juhász Sándor ügyvezető 

 

7. A 2018. évi zárszámadás (a 2018. évi ellenőrzések jelentéseivel) elfogadása, a 

maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Kulich Gyula utca névmódosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Bakó Bernadett DÁMK intézményvezető 

 

12. A rotavírus és a meningococcus B elleni védőoltás támogatásának lehetőségéről 

tájékoztatás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

13. Purger Ferenc kérelmének megtárgyalása a Strandfürdőn működő büfé 2019. május 

havi bérleti díjának elengedése tárgyában.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

megvitatása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

15. Döntéshozatal pályázat benyújtásáról muzeális intézmények támogatására 

vonatkozóan. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

16. Döntéshozatal a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat lebonyolításához 

szükséges önerőről.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

17. Bejelentések 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan 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: 

134/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 30-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadók:  Otyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok 

 

2. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a 

DÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

3. Beszámoló a 2018. évi adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

5. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi 

működéséről. 

Előadó:  Tóth Julianna intézményvezető 

 

6. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

megtárgyalása. 

Előadó:  Juhász Sándor ügyvezető 

 

7. A 2018. évi zárszámadás (a 2018. évi ellenőrzések jelentéseivel) elfogadása, a 

maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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8. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Kulich Gyula utca névmódosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Bakó Bernadett DÁMK intézményvezető 

 

12. A rotavírus és a meningococcus B elleni védőoltás támogatásának lehetőségéről 

tájékoztatás. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

13. Purger Ferenc kérelmének megtárgyalása a Strandfürdőn működő büfé 2019. május 

havi bérleti díjának elengedése tárgyában.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

megvitatása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

15. Döntéshozatal pályázat benyújtásáról muzeális intézmények támogatására 

vonatkozóan. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

16. Döntéshozatal a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat lebonyolításához 

szükséges önerőről.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

17. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványa, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan 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. 
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A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 

tenni.  

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2019.04.29-én Czene Boglárka jegyzővel Békésen a végrehajtó irodánál jártak, ahol 

személyesen egyeztettek a végrehajtóval a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, 

mint adós ellen folyó végrehajtási eljárás kapcsán. Megjegyzi, hogy nem sok sikert 

értek el.  Van egy pontos kimutatásuk arról, hogy milyen ingóságokkal, 

gépjárművekkel rendelkezik az adós. Elmondja, hogy a mai napig nincs bejegyezve 

egyetlen ingóságra sem az elidegenítési és terhelési tilalom. Elmondja, hogy volt egy 

olyan bírósági eljárás is, amelynek során megsemmisítette a békési járásbíróság a 

végrehajtónak a hozott végzését, amelyet a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási 

Társulattal kötött, helyettük és nevükben, a tudtuk nélkül. Erről tájékoztatta már a 

testületet, 22 havi részletfizetést engedélyezett a Vízgazdálkodási Társulatnak, havi 

meghatározott összegben. A bíróság ezt a döntést megsemmisítette. Olvasta a Magyar 

Bírósági Kamarához küldendő, a végrehajtó eljárásával kapcsolatos panaszlevelet, 

amely a végrehajtóra terhelő az önkormányzat részéről. Lesz egy olyan vizsgálat, 

amely azt fogja feltárni, hogy a végrehajtó nem megfelelően végezte a munkáját, arra 

kötelezik, hogy az eljárást ne hátráltassa, hanem a végrehajtást kérőnek a jogait 

képviselje az eljárásban.  

- 2019.05.03-án lezajlott a ballagás a középiskolában.  

- 2019.05.04-én megtartásra került a IV. Túzokfesztivál, amely ismét sikeres és jól 

szervezett rendezvény volt.   

- 2019.05.09-én Feke László műszaki irodavezetővel Budapesten jártak a Nemzeti 

Fejlesztési Programirodánál, amellyel megállapodásuk van a szennyvíztisztító telep 

fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélésen részt vett az Alföldvíz Zrt. munkatársa is. 

Az ügyvezető tájékoztatást adott arról, hogy mire számolhatnak a felújítás kapcsán. 

Uniós és hazai forrásból történik a finanszírozás, az önkormányzatnak gyakorlatilag 

nem kerül pénzébe. Az elképzelés szerint még az idei évben lezajlik a közbeszerzési 

eljárás, a tervezés és a kivitelezés is megtörténhet.  

A pénz címkézett, amit meg kellett pályázni. Elmondja, hogy 1,5 milliárd forintra 

tudnak pályázni. A szennyvíztisztító-telep kapacitása nőni fog, valamint műszaki 

tartalmában bizonyos elemek meghagyása mellett újakkal kiegészülve meg fogja 

győzni, mind azt a szennyvíz mennyiséget, amivel jelenleg nem bír.    

- 2019.05.15-én az egyházi iskolában volt egy megbeszélésen, ahol az esperes úr arról 

tájékoztatta, hogy a beíratott csekély létszámú gyermek ellenére is szeretnék az 

intézményt tovább működtetni. A településen hosszútávon terveznek működni.   

- 2019.05.16-án rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor, ahol a 

következő témákban döntöttek: 

o A Képviselő-testület megalkotta a 10/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletét a 

talajterhelési díjról. 

o Az Agricola Dévaványa Kft. részére 25.000.000,- Ft tagi kölcsön biztosítása 

mellett döntöttek.  

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az „Ajánlattétel a TOP-4.1.1.-15-BS1-

2016-00042 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti 

feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a KBC 

Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés Petőfi 

Sándor u. 2.) bruttó 2.540.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az „Ajánlattétel a Dévaványa belterület 

Batthyány u. útépítéssel kapcsolatos kiviteli szintű engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás 
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eredményeként a Biró Zsolt egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. 

A. I/4.) nettó 1.655.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

o A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületi 

(Körösladányi u., Hősök tere, Vörösmarty u. és a Bethlen G. u.) járdák 

felújítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Gyula-Duó Kft. 

(5553 Kondoros, Bajcsy Zs. u. 32/1.) bruttó 23.946.335,- Ft-os ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

o A Képviselő-testület engedélyezte a Dévaványai Folkműhely Egyesület 

(székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6. elnöke: Erdei Attila) részére a 

66/2019.(III.28.) Dv. Kt. számú határozat alapján megítélt támogatási összeg 

átcsoportosítását. 

o A Képviselő-testület – mint alapító – a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány Kuratóriumi tagjának Illin József Jánost jelölte ki. 

o A Képviselő-testület módosította a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány Alapító Okiratát. 

o A Képviselő-testület zárt ülés keretében úgy döntött, hogy a Dévaványa, 

Külterület 01634/10 helyrajzi szám alatti földterületet a Pannon Antenna Kft. 

1068 Budapest, Benczúr u. 47. szám alatti székhelyű ajánlattevőnek 

5.500.000,- Ft+Áfa áron értékesíti és engedélyezi a vételár 5 év alatti 11 

(bruttó: 635.000,- Ft/hó) részletben történő megfizetését.  

o A Képviselő-testület szintén zárt ülés keretében Otthonteremtés helyi 

támogatás iránti kérelmet tárgyalt és a kérelmező részére 250.000,- Ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg ingatlan vásárláshoz.  

- 2019.06.26-án Gyomaendrődön volt a Gyomaközszolg Kft. végelszámolásával 

kapcsolatos tájékoztatón. A végelszámolási zárómérleg alapján 47.217.001,- Ft értékű 

vagyon kerül felosztásra, amelynek 25 %-ára tarthat igényt Dévaványa. Ezen összeg 

12-13 millió forint körüli összeg lesz, amely reményeik szerint 60 napon belül meg is 

fog érkezni, egy része a NAV-tól, a másik része pedig a cégtől.  

- 2019.06.21-én a Foglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatást ellenőrizte. Mindent 

rendben találtak. A jegyzőkönyvben sem tártak fel olyan hiányosságokat, amelyek 

intézkedést igényelnének.   

- 2019.06.26-én lezajlott az európai parlamenti választás.  

- 2019.06.27-én Gyulán a tankerületnél volt, ahol Teleki-Szávai Krisztina igazgató 

asszonytól hallhatott az EFOP-os pályázatról, amely a három iskolai telephely és a 

Gyöngy utcán lévő művészetoktatási intézmény felújításával kapcsolatos. Ismeretes, 

hogy volt egy eredménytelen közbeszerzési eljárásuk, melynek során bruttó 90 millió 

forinttal magasabb ajánlatot kaptak a rendelkezésre álló forrástól. Az elmondottak 

miatt műszaki tartalom csökkentésről egyeztettek. A polgármester úgy gondolja, hogy 

az érdekeiket eredményesen tudták képviselni. Szinte változatlan tartalommal újból 

meghirdetésre kerül az eljárás. Az eredeti műszaki tartalomhoz képest a változás 

annyi, hogy a Vörösmarty úti és a Körösladányi úti iskoláknál a sportpályák aszfalt 

megújításosok lesznek. Reményeik szerint eredményes közbeszerzési eljárást tudnak 

lefolytatni.  

- 2019.05.30-án az Alföldvíz Zrt. és a DAREH ülésére nem tudott elmenni tekintettel 

arra, hogy tegnap délután két ütemben lehulló csapadékmennyiség a településen 

jelentős belvíz problémákat eredményezett. A település különböző részein  

45-90-100  mm volt a lehullott csapadék mennyisége. Azonnali közbeavatkozásra volt 

szükség. A szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársaival, az 

alpolgármesterrel és műszakis kollegáival éjjel 1 óráig kint voltak a településen. 
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Elmondja, hogy ahol szükséges volt ott szivattyúztak, ahol szükséges volt ott 

segítettek a lakosoknak. Az északi település részen a probléma megoldódni látszik.  

Az Árpád-Körösladányi utcáktól délre eső városrész van a leginkább kedvezőtlen 

helyzetben, tekintettel arra, hogy ezek az utcák mélyebben fekszenek a többinél, 

illetve a város ezen részéből a „pocosi” csatornán keresztül erre folyik le a csapadék a 

Folyáséri főcsatornán át a Sebes-Körös folyóba. Tegnap estétől II. fokozatú 

belvízvédelmi készültség került elrendelésre. Szerencsére az elmúlt évben az elvezető 

csatornákat kikotortatták, és a Folyásérből a Körösbe átemelő szivattyú is elindult az 

éjszaka. Ahol szükséges és azzal tudnak segíteni, tartálykocsikba szippantják a 

csapadék/belvizet, illetve homokzsákokkal kerítik körbe a régebbi építésű 

vályogépületeket, illetve tesznek eleget a segítségkérő jelzéseknek. 

Külön köszöni a segítséget Szűcs Tibornak, Fehér Mihálynak, Bartha Sándornak, az 

Agrodéva Kft-nek, és a Vadásztársaságnak is. A munkatársai segítségét is köszöni.  

Úgy gondolja, amire lehetőségük volt, azt megtették. Reméli, hogy további csapadék 

nem fog hullni, ezzel is nehezíteni a helyzetüket.  

Elmondja, hogy a Folyáséri főcsatorna 70 %-os terheltséggel működik, a varsányháti 

csatorna 100 %-ban terhelt, ami azt jelenti, hogy még nem öntött ki. A belvíz 

folyamatosan folyik el. Az átemelő szivattyú folyamatosan működik a Folyásérből a 

Sebes-Körösbe, hogy ezzel is tehermentesítsék a hálózati rendszert.  

Az Alföldvíz Zrt. munkatársaival is egyeztettek. Sok helyen visszafolyt a szennyvíz. 

Elmondja, hogy a fertőtlenítést el fogják végezni. Vannak még olyan ingatlanok, 

amelyeket körbe vesz a víz, de olyan nincs, amelyben bent van. A mai nap során 

minden igénynek igyekeztek megfelelni. A lakosság türelmét kéri. Köszöni a 

rugalmasságukat, amivel kezelik a kialakult helyzetet. Bízik abban, hogy további 

csapadék nem lesz és holnap reggelre sikerül egy olyan vízállást kialakítani, hogy a 

továbbiakban nem fog ez problémát okozni. Elmondja, hogy április vége és május 

vége közötti időszakban 100 mm feletti mennyiségű csapadék hullott ebben a 

térségben. A tegnapi nagymennyiségű csapadék már nem tudott elszivárogni. Erre 

csapadékvíz elvezető rendszert tervezni nem lehet. A csapadékvíz elvezető mindenhol 

működik. Úgy gondolja, hogy amit lehetett, az megtették és urai a kialakult 

helyzetnek.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – köszönti a jelenlévőket.  

Röviden elmondja, hogy a lakosság is értse, hogy a bírósági ügy a Körös-Berettyói 

Vízgazdálkodási Társulat által nem megfelelően elkészített futballpályával kapcsolatos. 24 

millió forint kártérítést kellene a Társulatnak az önkormányzat felé fizetnie, amelyből eddig 

közel 5 millió forint megtérült. Bízik abban, hogy a fennmaradó összeg is meg fog térülni.  

 Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az alpolgármesternek a kiegészítést.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több 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, 



8 

 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

Határozat: 

135/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2019.(II.28.), 

88/2019.(III.28.), 107/2019.(IV.25.), 109/2019.(IV.25.), 110/2019.(IV.25.), 

113/2019.(IV.25.), 114/2019.(IV.25.), 115/2019.(IV.25.) Dv. Kt. nyílt ülésen hozott 

határozatok, és a 118/2019.(IV.25.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozat 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a közrend-

közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  

A polgármester még egyszer köszönti Oltyán Sándor rendőr ezredest, kapitányságvezetőt, 

valamint Koma Tamás rendőr hadnagyot, őrsparancsnokot. 

Részletes beszámoló került a Képviselő-testület elé, amely taglalja a közrend-közbiztonság 

helyzetét, valamint hogy a rendőrkapitányság mit tett ennek érdekében.  

Lényeges a beszámolóban, hogy csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények, 

szabálysértések száma. Lényeges dolog még, hogy a felderítési mutató pedig nőtt. 

A polgármester megadja a szót a kapitányságvezető részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – köszönti az ülés valamennyi 

résztvevőjét. 

Néhány gondolattal kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.  

Úgy gondolja, hogy a beszámoló a mellékletekkel együtt részletesen számot ad az elmúlt évi 

tevékenységükről.  

Elmondja, hogy az írásos anyagban szereplő grafikonokon, táblázatokban látható, hogy az 

összes kategóriában az elmúlt 10 év legalacsonyabb számait regisztrálták az elmúlt évben.  

2018. évben nőtt a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri erők száma, nőtt a közterületen 

eltöltött idő is, ami vélhetően hozzájárult ahhoz, hogy Dévaványa továbbra is élhető, 

biztonságos város.  

Elmondja, hogy a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 2011. évben 16 %-os 

volt, míg 2018. évben bőven 40 % felé emelkedett. Elmondja, hogy kis súlyú ügyekről van 

szó, nagyon sok gátló tényező van a feldolgozásuk során.  

A melléklet utolsó grafikonja a „Hogyan minősíti a településen végzett rendőri 

tevékenységet?” kérdésre adott válaszok átlagát mutatja. Az értékelési skála 1-től 5-ig terjed. 

2018. évben 4,53-ra értékelték a tevékenységüket.   

Megköszöni az önkormányzatnak, az együttműködő szervezeteknek a részükre nyújtott 

segítséget. A halőrökkel, vadőrökkel, polgárőrséggel napi kapcsolatban vannak és egymást 

segítve tudják végezni a munkájukat.  

Röviden ennyiben kívánta az írásos anyagot kiegészíteni. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Oltyán Sándor rendőr ezredesnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke részére, 

hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

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

hogy alapos tájékoztatást kaptak a közrend-közbiztonság helyzetéről.  

A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József elnöknek a bizottsági ülésen 

elhangzottak ismertetését.  

Valánszki Róbert polgármester – röviden szól a nagyon jó együttműködésről. Látható, hogy 

a rendőrök a településen jelen vannak. Említést tesz a városi kiemelkedő rendezvények 

biztosításáról.  

Bízik abban, hogy a polgárőrséggel együttműködve hasonló jó eredményeket tudnak hozni a 

jövő évben is.  

Megköszöni a felmerülő kérdésre adott választ.   

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót, megköszönve 

a Szarvasi Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs vezetőjének és dolgozóinak a végzett 

munkát kéri, az kézelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

136/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-közbiztonság 2018. 

évi helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A képviselő-testület megköszöni a Szarvasi Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs 

vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

(A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a DÁMK 

Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  

Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) 

pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban 

szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
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felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a 

felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető.  

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 3. életévének betöltése 

után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 

felvétele folyamatos. 

Az Nkt. 49. § (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az 

óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, melyet az alábbi táblázat 

szemléltet. 

 
Minimum 

csoportlétszám 

Maximum 

csoportlétszám 
Átlag csoportlétszám 

Óvoda 13 25 20 

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 

pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a 

mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 

venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha 

nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

Bakó Bernadett intézményvezető az óvodai beíratást követően, összegezve, benyújtotta a 

tervezett óvodai csoportok létszámát a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan, mely az 

alábbiak szerint alakul: 

ÓVODAI FELADATELLÁTÁSI HELYEK LÉTSZÁMA 

2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

Engedélyezett 

gyermeklétszám 

Gyermeklétszám 

2019/2020 

SNI létszám 

2019/2020 

Számított 

létszám 

Hajós utca 53 53 1 54 

Kossuth utca 50 63 8 72 

Könyve utca 50 50 4 54 

Eötvös utca 45 45 1 46 

Összesen: 198 211 14 226 

A táblázatból megállapítható, hogy a 2019/2020-as nevelési évben már nem lesz elegendő a 8 

csoport indítása a megnövekedett gyermeklétszám miatt. Javasolja a Kossuth utcai 

feladatellátási helyen 3 csoport indítását, mivel az új bölcsőde épület használatba vételével az 

ott megüresedő bölcsődei csoportszoba megfelelő helyet tud biztosítani az óvodás gyermekek 

számára. 

A megnövekedett óvodai csoporthoz szükséges biztosítani a megfelelő óvodapedagógus és a 

nevelő munkát segítő alkalmazottak létszámát, melyről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény rendelkezik. Jelen esetben 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő 

pedagógiai asszisztens alkalmazása válik szükségessé. 

A polgármester megkérdezi Bakó Bernadett intézményvezetőt, hogy a leírtakat szóban 

kívánja-e kiegészíteni? 

Bakó Bernadett intézményvezető – elmondja, hogy a beíratott gyermekek száma jól alakult. 

45 gyermek megy iskolába, a beíratott gyermekek száma pedig 57. A tegnapi napon tartott 
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bizottsági ülésen is elmondta, hogy nagyon sok az SNI-s gyermek. Egy csoportban 2 SNI-s 

gyermeket tudnak elhelyezni, akik négy gyermeknek számítanak. Az elmondottak miatt 

szeretnének még egy plusz csoportot indítani. Elmondja, hogy a bölcsődébe is sok gyermeket 

írattak be.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Bakó Bernadettnek az elmondottakat.  

Elmondja, hogy az Eötvös, Hajós és a Könyves Kálmán utcai óvodákban 2 csoportot 

kívánnak indítani, míg a Kossuth utcai óvodában pedig 3 csoportot. Elmondja, hogy a 

Kossuth utcai óvodában 4 terem van, 3 csoport szoba lenne, egy pedig tornaszoba.  

Döntést kell hozniuk a dolgozói létszám megemeléséről is, hiszen a plusz csoport, plusz 

létszámot igényel.   
Az óvodapedagógusok létszámát 18 főben, dajkák létszámát 9 főben, míg a pedagógiai asszisztens 

létszámát 3 főben kellene megállapítaniuk és engedélyezni.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 

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

megjelenteket. 

Elmondja, hogy a bizottság tagjai a határozati javaslatokban foglaltakkal egyetértenek, azokat 

elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát 9 óvodai csoport indítását javasolják, valamint a 

dolgozói létszámot a következőképpen: óvodapedagógus 18 fő, dajka 9 fő, míg a pedagógiai 

asszisztens 3 fő.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére. 

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

hogy a bizottság mind a kettő határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy e témával kapcsolatosan kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - 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: 

137/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

    

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

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a 2019/2020. nevelési évben 

az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 

 

2019/2020. 

nevelési évre 

óvodába beírt 

gyermekek száma 

(fő) 

SNI 

(fő) 

Számított 

létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 2019/2020. 

nevelési évben 

211 14 226 

Telephely Csoportok száma 

Dévaványa, Kossuth L. u. 5. 3 

Dévaványa, Könyves K. u. 13. 2 

Dévaványa, Hajós u. 24. 2 

Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 2 
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Az óvodai csoportokat a 2019/2020. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok 

számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot. 

 

Felelősök:  Bakó Bernadett Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatója 

Szarka Andrea aljegyző  

Határidő:   2019. szeptember 1. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja azt, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ óvodapedagógusainak 

létszámát 18 főben, dajkáinak létszámát 9 főben, míg a pedagógiai asszisztens létszámát 3 főben 

engedélyezzék kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következő határozattal: 

 

Határozat: 

138/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ óvodapedagógusainak létszámát 18 főben, dajkáinak létszámát 9 főben, míg a 

pedagógiai asszisztens létszámát 3 főben engedélyezi. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 

el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megvitatása.  

A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.  

A polgármester fontosnak tartja elmondani, hogy a beszámoló egész évet ölel fel. A 

beszámoló részletes, áttekinthető, mint mindig.  

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban elmondja, hogy a törvényi felső 

mértéke jelenleg 17.000,- Ft. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza 

meg az adómaximumot, amely 2018. január 1-től: 28.652,7 Ft/adótárgy. Vagyis maximum 

28.652,7 Ft-ban állapíthatná meg az adót a testület. A jelenleg hatályos 38/2012.(XII.14.) 

számú helyi rendelet értelmében településen az adó jelenlegi mértéke 7. 000,- Ft/év/ingatlan. 

Az anyag részletesen kitér a gépjárműadóra, az iparűzési adóra, az idegenfogalmi adóra, 

adóellenőrzésekre, a talajterhelési díjra, adók módjára behajtott köztartozásokra, az 

adótartozások behajtására. 

Az anyag részletes, pontosan leírja a tevékenységet.  

A polgármester megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy az 

írásos anyagoz szóban kívánja-e kiegészíteni? 
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Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 

nem kíván tenni.  

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

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

bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testült felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

139/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi adóhatósági 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: - 

 

(Az adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 
 

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

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámoló 

megvitatása. 

A beszámoló az előző előterjesztéshez hasonlóan egész évet ölel fel, a feladatok irodánként 

kerültek bemutatásra. Részletes, mindenre kiterjedő az írásos anyag. Kiterjed a közös hivatal 

tárgyi, személyi, az ellátandó feladatokra.    

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

kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket.  

Az írásos anyaghoz rövid szóbeli kiegészítést kíván tenni.  

Elmondja, hogy a 2018-as év tekintetében a feladatkörükben változás nem történt, új 

feladatok nem kapcsolódtak a közös hivatalhoz, illetve feladatok más szervhez nem is 

kerültek elvitelre.  

A jegyző elmondja, hogy a 2018-as évben kezdődött és ez évre is kihatással van az a mértékű 

fluktuáció a hivatal berkein belül is, ami néha-néha az ügymenetet kicsit megakasztja. 

Tapasztalatuk, hogy nagyon nehéz jó szakembert találni, aminek az indoka eléggé összetett. 

Az elmondottak miatt a feladatellátás nem veszélyeztetett, a kollegái a legjobb tudásuk szerint 

végzik a feladatot. Itt köszöni meg kollegáinak a színvonalas munkát, amit az év folyamán 

végeztek.    
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testület felé. A beszámoló részletes, színvonalas, mindenre kiterjedő.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy az ASP rendszer bevezetése mennyire okozott 

problémát a munkavégzés során, mennyire vették jónéven az ügyfelek és a kollegák? 

Czene Boglárka jegyző – úgy gondolja, hogy ez olyan dolog, amit a kollegáinak és a 

lakosoknak is meg kell tanulni. Egy új egységes rendszerről van szó, ami egyes ügyköröknél, 

főleg az adó területén működik, illetve a kereskedelmi ügyintézésnél is megjelenik. A 

lakosokat tájékoztatják, hogy egyes ügyek elintézését már papíralapon nem tudják elindítani. 

Úgy gondolja, hogy a lakosok meg fogják szokni ezt a rendszert.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Köszönetét fejezi ki mind a két hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájukért.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 

hivatali beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

140/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évről szóló beszámolóját, a határozat mellékletében 

szereplő tartalommal. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

(A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi működéséről szóló 

beszámoló. 

Elmondja, hogy az intézményvezető egy korrekt, átfogó, mindenre kiterjedő anyagot 

terjesztett a testület elé. Kiterjed minden olyan tevékenységre, amellyel az intézmény 

foglalkozik, az idősellátástól a családsegítésig. Elmondja, hogy 2018. január 1-jétől került 

vissza az intézmény az önkormányzathoz a Szeghalom Kistérség Egységes Társulástól. Úgy 

gondolja, hogy az elmúlt egy év eredményes volt, jól döntött a képviselő-testület, amikor a 

társulásból kilépett és az intézmény működtetését visszavették. Elmondja, hogy a dolgozók 
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anyagilag is jobban jártak. Szól a takarításban, az elhelyezésben bekövetkezett változásokról. 

Elmondja, hogy a felújítás hamarosan be fog fejeződni, így egy XXI. századi elvárásoknak 

megfelelő intézményük lesz. Meg tudják oldani a lakosság részéről visszatérő problémákat is.   

A polgármester megadja a szót Tóth Julianna intézményvezető részére, ha az írásos anyaghoz 

szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Tóth Julianna intézményvezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy 

mondja el az ülésen elhangzottakat.  

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

bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta.  

A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. Az intézmény dolgozói 

részére minden jót kívánnak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi 

működéséről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

141/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi működéséről szóló 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

Agricola Dévaványa Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának a megtárgyalása.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november  

5-ei keltezésű létesítő okiratban egy többségi önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 

termelő- és szolgáltató tevékenységet végző AGRICOLA Kft. alapításáról döntött. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza, hogy: 

„(1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 
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(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 

egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 

mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.” 

Szintén a hivatkozott törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek arról, hogy: 

„(1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó 

napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) 

bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet. 

(2)  Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-

ok tartalmazzák.” 

Az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került a Kft. egyszerűsített éves beszámolója és 

eredménykimutatása is a 2018. január 1. - 2018. december 31-ig terjedő időszakról. 

Elmondja, hogy az eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 36.979.000,- Ft. 

Az adózott eredmény 2.555.000,- Ft nyereség, mely az eredménytartalékba kerül átvezetésre 

és a társaság osztalékot nem fizet a tulajdonosoknak. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az AGRICOLA Dévaványa Kft.  

2018. január 1. – 2018. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró 

Egyszerűsített éves beszámolóját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester 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: 

142/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AGRICOLA 

Dévaványa Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amely tartalmazza az 

eredménykimutatást, mérleget, szöveges beszámolót és a kiegészítő mellékletet is. 

 

Elfogadja a beszámoló eszköz és forrás oldalának egyező végösszegét  

36.979.000,- Ft-tal. 

Az adózott eredmény 2.555.000,- Ft nyereség, mely az eredménytartalékba kerül 

átvezetésre. 

 

A társaság osztalékot nem fizet a tulajdonosoknak. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Juhász Sándor a Kft. ügyvezetője 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  2018. évi egyszerűsített beszámoló 
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a 2018. évi 

zárszámadás elfogadása, a maradvány elszámolás megtárgyalása és a felosztásáról való 

döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról készült beszámolót terjesztik elő eleget téve a jogszabályi kötelezettségnek. 

Elmondja, hogy az elmúlt évben április hónapban alkották meg a zárszámadási rendeletet, az 

idei évben egy hónappal később került a testület elé, mivel nem voltak minden olyan adat 

birtokában, amely szükséges a rendelet megalkotásához. Az államkincstár kért még olyan 

feladatokat végrehajtani, amelyekkel nem tudtak időben elkészülni, az elmondottak miatt 

most tudnak eleget tenni, még a törvényes határidőn belül vannak.  

Úgy gondolja, hogy az elmúlt évben megfelelően el tudta végezni nemcsak a gazdálkodási 

iroda, hanem a képviselő-testület is a feladatot a tekintetben, hogy a vagyonnal jól 

gazdálkodtak.  

Az előterjesztéshez csatolva vannak a bevételekről, kiadásokról készült táblázatok 

intézményenként és összesítve,valamint a:  

− zárszámadási rendelet-tervezet, 

− maradvány bemutatásáról készített előterjesztés, 

− vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről, 

− hosszú távú kötelezettségek bemutatása, 

− belső ellenőrzési jegyzőkönyvek,  

− Magyar Államkincstár ellenőrzési jegyzőkönyvei. 

A polgármester elmondja, hogy Képviselő-testület a 2018. évre szóló költségvetését az 

1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el 1.339.348 eFt költségvetési bevétellel, 

2.550.848 eFt költségvetési kiadással, 1.211.500 eFt költségvetési egyenleggel. 

A Képviselő-testület az év folyamán négyszer módosította a költségvetést. A módosított 

főösszeg 4.317.226 eFt-ra nőtt.  

Az előirányzat növekedését legnagyobb részt a 2017. évről képződött maradvány, a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, a pályázatokra kiutalt támogatások, és az 

értékpapír műveletek bevételei indokolták. 

A féléves és a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatókból a képviselő-testület 

értesült az időarányos teljesítésekről.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy a tervezett feladatok megvalósultak, minden feladat 

végrehajtásához a szükséges forrás rendelkezésre áll, az önkormányzatnak kifizetetlen 

tartozása nincs.  

A 2018-as költségvetési évben hitelfelvételre nem került sor. Az átmenetileg szabad 

pénzeszközeiket a magasabb hozam elérése érdekében értékpapír formájában is tartották. 

Be lett mutatva a dolgozói létszám, valamint a Vagyon alakulása is. 

Ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek szintén csatolva vannak. 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet  

 4.317.226 eFt bevétellel, 

 2.160.997 eFt kiadással, 

              2.156.229 eFt maradvánnyal készült el.  

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha 

az írásos anyaghoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – rövid kiegészítést kíván tenni a 

leírtakhoz.  

Elmondja, hogy a rendeletet úgy kell megalkotni a képviselő-testületnek, hogy az május 31-

jéig hatályba lépjen. A mai ülésen már elhangzott, hogy a Margaréta Idősek Otthonát az 
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önkormányzat 2018. január 1-jétől átvette. A zárszámadás már az intézményre vonatkozó 

teljesített adatokat is tartalmazza. 

Az irodavezető elmondja, hogy a maradvány 2.156.229 eFt lett, az önkormányzat és 

intézményei maradványai összesen.  

Elmondja, hogy a DÁMK-nak kötelezettséggel terhelt maradványa van. 

Elmondja azt is, hogy olyan javaslatot tettek, hogy az intézmények maradványa kerüljön 

elvonásra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

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

javaslatukat.  

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

bizottság a zárszámadási rendelet megalkotását javasolja a testület felé 4.317.226 eFt  

bevétellel, 2.160.997 eFt kiadással és 2.156.229 eFt maradvánnyal. 

Egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy a számok önmagukért beszélnek. Tudott, 

hogy a maradvány feladattal terhelt. Összességében egy fegyelmezett gazdálkodás 

eredményét látják. A bizottsági ülésen köszönetét fejezte ki azok számára, akik ebben a 

gazdálkodásban részt vettek, külön megköszönte a gazdálkodási iroda dolgozóinak a 

munkáját.   

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 zárszámadási rendelet megalkotását javasolja a testület felé a tervezet szerint.  

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 az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság szintén egyetért a rendelet 

megalkotásával.  

A bizottság nevében megköszöni a gazdálkodási iroda munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy a tegnapi napon tartott ülésén a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat is véleményezte a tervezetet. A rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2018. évi zárszámadásával kapcsolatban 

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi zárszámadását felé 4.317.226 eFt bevétellel, 

2.160.997 eFt kiadással és 2.156.229 eFt maradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletét 

 

a 2018. évi zárszámadásról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a költségvetési maradványt az éves 

költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartás számviteléről szóló 

kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

A DÁMK maradványa 1.925.052,- Ft. A maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 

886.483,- Ft a közfoglalkoztatáshoz kiutalt előleg összege. A különbözetet, 1.038.569,- Ft-ot 

az intézmény kéri, hogy a Képviselő-testület engedélyezze eszköz beszerzésre fordítani. 

Javasolják a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felé, hogy a DÁMK kötelezettséggel nem 

terhelt maradványát vonja el. 
A Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.255.766,- Ft.  

Javasolják a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felé, hogy a DKÖH szabad maradványát vonja 

el. 
A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 325.775,- Ft. Az 

intézmény kéri, hogy a maradványt az épület felújítás többletköltségére használhassa fel. 

Javasolják a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felé, hogy a Margaréta Intézmény szabad 

maradványát vonja el. 
Az Önkormányzat gazdálkodási körében képződött költségvetési maradvány  

2.152.722.616,- Ft.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a 2018. évi maradványt az alábbiak szerint javasolja jóváhagyni:  

A Dévaványai Általános Művelődési Központ maradványa, 1.925.052,- Ft, amelyből 

kötelezettséggel terhelt maradvány 886.483,- Ft, elvonásra kerül 1.038.569,- Ft.  

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, 1.255.766,- Ft, amely teljes 

összege elvonásra kerül.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 325.775,- Ft, amely 

teljes összege elvonásra kerül.  

Az Önkormányzat maradványa: 2.152.722.616,- Ft, 

Fejlesztési célú maradvány.  1.994.486.616,- Ft, 

Működési célú maradvány: 158.236.000,- Ft. 

A bizottság elnöke elmondja, hogy szabad maradvány nincs. 

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 maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja jóváhagyni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Németi József részére.  

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

hogy az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság szintén javasolja a maradvány 

elfogadását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2018. évi maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint – 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:  

 

 

 



20 

 

Határozat: 

143/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 

2018. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ maradványa, 1.925.052,- Ft, amelyből 

kötelezettséggel terhelt maradvány 886.483,- Ft, elvonásra kerül 1.038.569,- Ft.  

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, 1.255.766,- Ft, amely teljes 

összege elvonásra kerül.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 325.775,- Ft, 

amely teljes összege elvonásra kerül.  

 

 

Az Önkormányzat maradványa: 2.152.722.616,- Ft, 

Fejlesztési célú maradvány.  1.994.486.616,- Ft, 

Működési célú maradvány: 158.236.000,- Ft. 

Szabad maradvány nincs. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  döntés után 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2019. évről szóló költségvetését az 1/2019.(II.5.) 

önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel, kiadással 

egyezően 3.315.230 eFt volt.  

Jelen előterjesztésben 735.882 eFt módosítási javaslatot terjesztenek elő. A módosítással a 

költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 4.051.112 eFt-ra módosul.  

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése, 

 központi támogatások, 

 közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, 

 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 

Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja az előterjesztésben le van írva.  

A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok 

részletezve vannak az írásos anyagban.  

A polgármester megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy kíván-e 

kiegészítést tenni? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a költségvetést minden 

negyedévben szükséges módosítani az első negyedév kivételével. Az előterjesztésben nem 

szerepel az összes első negyedévre vonatkozó módosítás. Elmondja, hogy a módosításra azért 

volt most szükség, mivel a maradványt március hónapban le kell könyvelni. Tehát a 

költségvetést módosítani kell a maradvány összegével. Olyan tételeket tartalmaz még, 



21 

 

amelyekre már történt teljesítés és előirányzatot kellett hozzá módosítani. Elmondja, hogy a 

következő módosításban lesz benne az első negyedévben hozott döntések többi része.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottak.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

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

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé a tervezet szerint.  

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 az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság szintén egyetért a rendelet 

megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy a tegnapi napon tartott ülésén a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat is véleményezte a tervezetet. A rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosításával úgy, hogy a főösszege 3.315.230 eFt-ról 4.051.112 eFt-ra módosuljon 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 114/2019.(IV.25.) Dv. Kt. határozatával döntött arról, 

hogy a Kulich Gyula utca elnevezését, mint a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez 

köthető elnevezések tilalma alá eső nevet megváltoztatja. Az utcanév módosítása érdekében a 

Képviselő-testület kéri a lakosság véleményét, melynek eredményéről a jegyző a soron 

következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. A Kormányhivatal kérte, hogy a 

névváltoztatás vigyék végbe.  

A testületi döntés értelmében a Kulich Gyula utca lakói részére a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője május elején kiküldte az utcanévváltozással kapcsolatos 

tájékoztatást a Képviselő-testület, továbbá a Gazdasági és Ügyrendi, valamint az Oktatási-, 
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Közművelődési és Sport Bizottságok javaslataival együtt. A lakosok a véleményeiket, 

javaslataikat 2019. május 21-ig adhatták le a Hivatalban.  

A megadott határidőig 9 db lakossági javaslat érkezett. Ezek közül: 

-  1 db javaslat jelen esetben nem releváns, mert a Kulich Gyula elnevezés mellett voksolt, 

- 1 db javaslat a jelenlegi Kulich Gyula utcát Kis, illetve Sarló utcának nevezné el az 

alábbiak szerint: 

 Sarló utca lenne a jelenlegi Kulich Gy. utcának a Széchenyi utcáról nyíló része, 

amely folytatódna a mostani Sarló utcával és 

 Kis utca névvel illetné a jelenlegi Kulich Gy. utcának a Hunyadi utcáról nyíló 

részét, amely a mostani Kulich Gyula utcáról nyíló zugban végződne. 

- 7 db javaslat - a jelenlegi Kulich Gyula utcához tartotózó közterületeket megtartva - az 

alábbi volt: 

Javasolt utcanév lakossági szavazat (db) 

Kar  

Virág 3 

Sóvirág 1 

Bodza 1 

Kamilla 1 

egyéb javaslat: 

- AULICH LAJOS 

1 

 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló 19/2013.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet 2. § előírására hívja fel a figyelmet, amely az előterjesztésben le van 

írva.  

 A hivatkozott önkormányzati rendelet 3. §-a rendelkezik a névadás technikai előírásairól, 

amely szintén le van írva az előterjesztésben.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sarló illetőleg a jelenlegi Kulich Gyula utca számozása 

sem felel meg az új jogszabályi követelményeknek, így célszerű lenne annak átszámozása is a 

közterületnév módosításával együtt. 

Mindezek alapján célszerű lenne a mostani Sarló utca elnevezés alatt álló, de a Kulich Gyula 

utca által fizikailag a Sarló utcától leválasztott „zugot” is az új közterület nevével illetni. Ez a 

változás a Sarló utca 1-9. számozott ingatlanjait érintené, valamint az ingatlanokat összefogó 

2899 hrsz-ú közterületet is, mely közterület elnevezése szintén a képviselő-testület hatásköre. 

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pont alapján.) 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Megköszöni a lakosoknak a 

visszajelzéseket.  

Javasolják a testület felé, hogy Kulich Gyula utcanév Virág utcanévre módosuljon, valamint a 

házszámozás módosítása is indokolt.   

A bizottság javaslata továbbá, hogy Dévaványa, 2899 hrsz. alatti ingatlan – amely jelenleg a 

Sarló utca egyik szakasza - neve a Sarló utcanév helyett 2019. július 1-jétől kezdődően Virág 

utca névre változzon. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat 

Megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javasolják a testület felé, 

hogy Kulich Gyula utcanév Virág utcanévre módosuljon, valamint a házszámozás 

módosítását is.   
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A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa, 2899 hrsz. alatti ingatlan - amely jelenleg a Sarló 

utca egyik szakasza - neve a Sarló utcanév helyett 2019. július 1-jétől kezdődően Virág utca 

névre változzon. 

Ismerteti a határozati javaslatban szereplő határidőket, amelyeket a következők: 

- 2019. május 31. – véleményezési névadási javaslat közszemlére tétele, 

- 2019. június 7. – módosult közterületnév átvezettetése az illetékes szerveknél, 

- 2019. július 1. – utcanévtábla kihelyezése. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Kulich Gyula utcanév helyett 2019. július 1-jétől kezdődően Virág 

utca név használatát rendeljék el a Dévaványa, belterület 2892 hrsz-ú közterület tekintetében, 

valamint az utcanevek változtatását az illetékes szerveknél vezettesse át a képviselő-testület, 

valamint a bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 

napra a helyben szokásos módon közszemlére tegyék kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

144/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

- mint a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalma alá eső nevet - 

helyett 2019. július 1-jétől kezdődően Virág utca név használatát rendeli el a Dévaványa, 

belterület 2892 hrsz-ú közterület tekintetében. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az új utcanévtábla kihelyezéséről. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy  

- az utcanevek változtatását az illetékes szerveknél vezettesse át, és  

- a képviselő-testület, valamint a bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak 

részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos módon közszemlére tegye. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

   Czene Boglárka jegyző 

Határidők: - 2019. május 31. – véleményezési névadási javaslat közszemlére tétele 

- 2019. június 28. – módosult közterületnév átvezettetése az illetékes  

szerveknél 

       - 2019. július 1. – utcanévtábla kihelyezése 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a 2899 hrsz. alatti ingatlan - amely jelenleg a Sarló utca egyik 

szakasza - neve a Sarló utcanév helyett 2019. július 1-jétől kezdődően Virág utca névre 

változzon, valamint végezzék el a szükséges házszámozási feladatokat 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: 

145/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 2899 hrsz. 

alatti ingatlan – amely jelenleg a Sarló utca egyik szakasza – nevét a Sarló utcanév helyett 

2019. július 1-jétől kezdődően Virág utca névre változtatja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az új utcanévtábla kihelyezéséről. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Sarló, valamint a Virág utca esetében végezze el a szükséges 

házszámozási feladatokat. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidők:  - 2019. június 28. - módosult közterületnév, új házszámozás átvezettetése 

        - 2019. július 1. - utcanévtábla kihelyezése 

 
10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a KBC Nonprofit Kft. 2019. május 9-én megtartott Felügyelő Bizottsági 

ülésén a 3/2019.(V.09.) és a 4/2019.(V.03.) számú határozataival elfogadta a kft. 2018. évi 

Beszámolóját a kiegészítő mellékletben foglalt adatokkal és 2019. évi Üzleti tervét.  

Kéri a Képviselőket az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés meghozatalára. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. 

A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját és a kiegészítő mellékletet is elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet is kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

146/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal - elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet 

is. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  2018. évi egyszerűsített beszámoló, kiegészítő melléklet 



25 

 

 

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

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. 

A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 

elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

147/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal - elfogadja a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  2019. évi üzleti terv 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése tárgyú beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról 

döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a Gólyahír Bölcsőde a Dévaványai Általános Művelődési Központ új 

telephelyeként hamarosan megnyitja kapuit. Az épület minden szempontból megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, a kivitelezés az intézmény dolgozóinak és a bölcsődei 

gondozónőnek a folyamatos véleményezése mellett történt. A kivitelezés megkezdését 

megelőzően a rendelkezésre álló források és az emelkedő kivitelezői árak figyelembe 

vételével az önkormányzat a műszaki tartalom csökkentésére kényszerült, emiatt több, 

kevésbé fontos elem kivitelezésétől el kellett tekintetni, illetve egyes esetekben kedvezőbb 

ellenértékű megoldást kellett találni. Örömükre szolgált a hír, hogy a Magyar Állam a 

kivitelezési költségek figyelembe vételével további forrásokat csoportosított át a dévaványai 

bölcsőde megvalósítására, így minimalizálni lehetett az önkormányzat által biztosítandó önerő 

mértékét. Ennek fényében a Dévaványai Általános Művelődési Központ, mint az ingatlan 

üzemeltetője és a szolgáltatás működtetője szeretné kérni a Képviselő-testületet, hogy az 

ingatlan további fejlesztéséhez az alábbiak szerint hozzájárulásukat adják, és a szükséges 

forrást a DÁMK részére biztosítsák.  

A bölcsőde 3 csoportszobával fog rendelkezni, melyekhez az előírt méretű, burkolatú terasz 

megépült, amely már kötelező szabadban altatás alapfeltételeit is biztosítja. A 

költségcsökkentés miatt az eredeti tervekből törlésre került a teraszt részben fedő tető, melyről 

a jövőben mindenképp gondoskodni szükséges. A fedés nem csak a gyermekek nyugodt 
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pihenése miatt célszerű és elvárt, hanem a teraszon lévő tárgyak, berendezések védelme miatt 

is szükséges. A Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentum szerint is 

biztosítani kell a gyermekágyak megfelelő árnyékolását. A tartósság, használhatóság és 

fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve egy fix szerkezetű tető megépítését szeretnék 

kezdeményezni. 

A megfelelő tető kivitelezésére 3 vállalkozástól kértek ajánlatot. A megadott időpontig a 

felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

1. Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.) 

a. Nagy udvari előtető:  nettó 1.479.118,- Ft + ÁFA (399.362,- Ft) = 1.878.480,- 

Ft 

b. Kis udvari előtető:  nettó 957.412,- Ft + ÁFA (258.501,- Ft) = 1.215.913,- Ft 

Összesen:  nettó 2.436.530,- Ft + ÁFA (657.863,- Ft) = 3.094.393,- Ft 

2. FURKLANTE Kft. (5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 17.) 

a. Nagy udvari előtető: nettó 1.597.447,- Ft + ÁFA(431.311,- Ft) = 2.028.758,- Ft 

b. Kis udvari előtető: nettó 1.034.005,- Ft + ÁFA (279.181,- Ft) = 1.313.186,- Ft 

Összesen:  nettó 2.631.452,- Ft + ÁFA (710.492,- Ft) = 3.341.944,- Ft 

3. Feke László egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Kinizsi u. 25.) 

a. Nagy udvari előtető: nettó 1.553.074,- Ft + ÁFA(419.330,- Ft) = 1.972.404,- Ft 

b. Kis udvari előtető: nettó 1.005.283,- Ft + ÁFA (210.630,- Ft) = 1.215.913,- Ft 

Összesen:  nettó 2.558.357,- Ft + ÁFA (690.757,- Ft) = 3.249.114,- Ft 

Az ajánlatok értékelése az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint történt. Az értékelő 

bizottság a bölcsőde szakmai vezetőjének véleményét is figyelembe véve az egyes csomagok 

esetében az alábbi vállalkozás ajánlatának elfogadására tesz javaslatot: 

Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.) 

a. Nagy udvari előtető: nettó 1.479.118,- Ft + ÁFA(399.362,- Ft) = 1.878.480,- Ft 

b. Kis udvari előtető: nettó 957.412,- Ft + ÁFA (258.501,- Ft) = 1.215.913,- Ft 

Összesen:  nettó 2.436.530,- Ft + ÁFA (657.863,- Ft) = 3.094.393,- Ft 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beruházáshoz a támogató döntésüket, valamint a szerződés 

megkötéséhez szükséges fedezetet a Dévaványai Általános Művelődési Központ részére 

megadni szíveskedjenek. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – 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: 

148/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gólyahír Bölcsőde 

udvari előtetőinek építése tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ részére engedélyezi, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő Gólyahír Bölcsőde (5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17) épületének udvari előtetőinek 

kivitelezésére szerződést kössön, és a kivitelezést megvalósítsa. 

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

Általános Művelődési Központ által, a Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése 

tárgyában indított beszerzési eljáráson az Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.), 

FURKLANTE Kft. (5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 17.) és a Feke László egyéni 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Kinizsi u. 25.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 

lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Általános Művelődési Központ által, a Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése 
tárgyában indított beszerzési eljáráson az Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 41.) 

bruttó 3.094.393,- Ft összegű ajánlatának nyertes ajánlatként történő kihirdetésével 

egyetért. 

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

Általános Művelődési Központ által, a Gólyahír Bölcsőde udvari előtetőinek építése 

tárgyában indított beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításához hozzájárul.  

 

A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges forrást a Dévaványa Általános Művelődési 

Központ részére, az önkormányzat tartalékkerete terhére átadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt a szerződés megkötésével és a kivitelezés 

lebonyolításával. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett DÁMK intézményvezető 

Határidő:  2019. november 30.  

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

rotavírus és a meningococcus B elleni védőoltás támogatásának lehetőségével kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság április 24-én megtartott ülésén a 

napirendek tárgyalásakor merült fel a rotavírus és a meningococcus B elleni védőoltás 

támogatásának lehetősége a településen. Az ülésen a védőnői szolgálat munkatársai azt a 

javaslatot tették, hogy az említett védőoltások támogatásának lehetőségét vizsgálják meg.  

A polgármester röviden összefoglalja a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy hallgassák meg a szakmai 

bizottság javaslatát, hiszen abban gyermekorvos is tevékenykedik.  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén megvizsgálta a lehetőséget.  

A gyermekorvos véleménye szerint mindkét védőoltás nagyon fontos. 

A gyermekorvos véleményét figyelembe véve azt a javaslatot teszik, hogy a meningococcus 

védőoltás támogatásának lehetőségét nézzék meg. A Bexsero vakcináról van szó.  

A Bexsero alkalmazása életkortól függ, továbbá az életkor határozza meg azt is, hogy négy 

vagy kettő oltást kell alkalmazni. A 2-5 hónapos gyermek esetében 4 vakcina, a 6-11 hónapos 

gyermek esetében  3 vakcina, a 12-23 hónapos gyermek esetében  3 vakcina, a 2 év 10 éves 

gyermek esetében  2 vakcina beadása szükséges a védettség eléréséhez.  

A vakcina ára 35.000-40.000,- Ft. 

Ennek a költsége 67 gyermekre vetítve 7.035.000,- Ft. 



28 

 

A bizottság ezt utólagos finanszírozással javasolja támogatni, 50 %-os mértékben.  

Elmondja, hogy ez úgy történne, hogy a szülő az összes védőoltást a gyermeke számára 

beadatná, a számlával és a gyermekorvos által adott igazolással együtt nyújtaná be a kérelmét 

a hivatalba.  

A polgármester elmondja, hogy ezen elképzelést támogatta az Oktatási- Közművelődési és 

Sport Bizottság is.  

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 

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

bizottságuk tegnapi napon tartott ülésén foglalkozott a témával.  

A rotavírus-fertőzés elleni védőoltás támogatásának lehetőségét elvetették.  

A bizottság a Meningococcus Bexsero vakcina 50 %-os mértékű támogatását javasolja a 

testület felé, amely utólagos finanszírozással történne, számla és igazolás ellenében.  

Megjegyzi, hogy jelentős összegről van szó.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Meningococcus „B” szerocsoport Bexsero védőoltás költségét  

50 %-os mértékben támogassák, utólagos finanszírozással, a kérelemhez csatolt számla és 

gyermekorvos által kiadott a felvett oltássorozatról szóló igazolás ellenében kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

149/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Meningococcus „B” szerocsoport Bexsero védőoltás költségét 50 %-os mértékben 

támogatja, utólagos finanszírozással, a kérelemhez csatolt számla és gyermekorvos 

által kiadott a felvett oltássorozatról szóló igazolás ellenében.  

 

A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében 

biztosítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

13. Napirendi pont 

 

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

Purger Ferenc egyéni vállalkozó kérelmének a megtárgyalása.  

Elmondja, hogy Purger Ferenc egyéni vállalkozó az 57/2015.(III.16.) Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében 2015. május 01-től bérli a 

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt található 
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Strandfürdő és Gyógyászat büfét. A 2015. április 27-én megkötött bérleti szerződés 2.1. 

pontja értelmében a bérleti díj minden év május 01-től augusztus 31-ig fizetendő a tárgyhó 15 

napjáig, amelynek összege 2019. évben havonta bruttó 100.668,- Ft. A bérlő a bérleti díjakat 

rendszeresen megfizeti. 

A bérlő azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2019. május havi bérleti díját 

csökkenteni szíveskedjen, mivel az idei nyitás május 15. napja volt és sajnos az időjárás sem 

kedvező, így a büfé nyitását május 25. napjára a Gyermeknapra tervezi.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta javasolják a testület felé, hogy az egy havi 

bérleti díj 50 %-át engedjék el. Tehát a május havi fizetendő bérleti díj bruttó 50.334,- Ft.  

Tudomásuk van arról, hogy szeptember hónapban is tartott nyitva a büfé, de arra a hónapra 

már nem fizetett bérleti díjat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a vállalkozóval a szerződés május 1. és augusztus 31. közötti időszakra 

vonatkozik. A nyitás május 15-ére tolódott el, de a zárás szeptember 15. 

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a május havi bérleti díj 50 %-át engedjék el, 

amely bruttó 50.334,- Ft kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

150/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező, 2015. május 01-től Purger Ferenc egyéni 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Bethlen G. u. 20/.1) által bérelt Strandfürdő és 

Gyógyászat büfé (Dévaványa, Sport u. 5.) 2019. május hónapra járó bruttó  

100.668,- Ft bérleti díját bruttó 50.334,- Ft összegre mérsékli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított bérleti szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. június 15. 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra.  

Elmondja, hogy az elmúlt évben ilyen pályázaton közel 30 millió forintot nyertek a 

gyermekorvosi rendelő felújítására. Elmondja, hogy a felújítás befejeződött, vissza lehet 
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költözni az épületbe. Keresik a megfelelő időpontot a költözésre. A doktornővel ez ügyben 

egyeztetett.  

Visszatér az előterjesztésre. 

Elmondja, hogy most is 30 millió forintra van lehetőségük pályázni. 

A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 

minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos 

testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi 

közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.  

Pályázati alcélok:  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása,  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, 

ad) Közös Önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új 

sportlétesítmény létrehozása.  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

Egy önkormányzat az a) – c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.  

A támogatás mértéke:  

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a pályázó egy lakosra 

jutó adóerő-képességétől is, melynek ismeretében az önkormányzat alábbi támogatási 

intenzitás figyelembevételével nyújthatja be pályázatát.  

 

Fejlesztési alcél Támogatás maximális mértéke 

1.a) Fejlesztési költség 95%-a 

1.b) 1.c) Fejlesztési költség 85%-a 

Az önkormányzat jelen pályázat felhívás keretében az alábbi beruházás megvalósítására kíván 

támogatási kérelmet benyújtani:   

ab) Pályázati cél: A pályázat keretében az önkormányzat az óvodai nevelést végző 

ingatlanok tetőfelújításait kívánja megvalósítani.  
A projekt várható összköltsége bruttó 31.578.000,- Ft, melyhez a szükséges önerő bruttó 

1.578.000,- Ft. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. A benyújtott pályázatokról 2019. 

szeptember 16-ig döntenek. 

A polgármester megkérdezi Feke László műszaki irodavezetőt, hogy az elhangzottakhoz 

kíván-e kiegészítést tenni? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy sikeres pályázat esetén a Könyves 

Kálmán utcai óvoda, az Eötvös úti óvoda és a Hajós úti óvoda héjazat cseréje valósul meg. 

A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a Kossuth úti óvodánál is végezzék el a 

tetőfelújítást. 

Elmondja, hogy a három óvoda épület tetőfelújításának költsége meghaladja a 30 millió 

forintot. A Könyves K. utcai óvodánál a tetőfelület 200 m2, az Eötvös utcai óvodánál 380 m2, 

a Hajós utcai óvodánál pedig 470 m2.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
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Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a pályázat benyújtásával egyetértenek.  

A bizottsági ülésen az volt a javaslat, hogy mindegyik óvodának legyen felújítva a 

tetőszerkezete. Meglátásuk, hogy a következő évi költségvetést fogja terhelni a szükséges 

költség, így a 2020. évi költségvetésbe javasolják betervezni.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ilyen jellegű pályázat minden évben 

kiírásra kerül. Véleménye szerint a következő évben a Kossuth utcai óvoda tetőszerkezetének 

a felújítására lesz lehetőségük pályázatot benyújtani.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – 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: 

151/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt felhívásra pályázatot 

kíván benyújtani „Dévaványa óvodai ingatlanok tetőfelújítása” címmel. A projekttel 

érintett beruházás a 947, 2938 és a 3505 hrsz-ú ingatlanokon valósulna meg.  

 

A beruházás összköltsége bruttó 31.579.920,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz a 

bruttó 1.579.920,- Ft-ot a Képviselő-testület 2019. évi költségvetés tartalék terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   2019. május 31.  

 

 

15. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat nevében pályázat benyújtása lehetséges az 

Emberi Erőforrások Miniszter által – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben – a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” 

kiírt pályázati felhívására.  
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A pályázati felhívás célja a közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális 

kiállítóhelyek infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. A Kossuth utca 40. szám alatt 

található Mesterségek Házának felújítására szeretnének pályázni. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy Kossuth utca 40. szám alatt található 

Mesterségek Háza tetőszerkezetének teljes felújítása megtörtént egy korábbi pályázat 

kapcsán.  

A korábbi fejlesztéseket folytatva ezt a lehetőséget a Kossuth utca 40. szám alatt található 

Mesterségek Házának felújítására szeretnék felhasználni. A helyszíni szemlén megállapításra 

került, hogy az épület egyes részén a falat alá kell falazni, szükséges a bejárati ajtó cseréje, 

illetve az üvegfalak felújítása. Amennyiben lehetséges, szeretnék az épület vakolását, 

színezését is megoldani. 

A tervezői költségbecslés alapján a felújítás teljes költsége nettó 3.460.156,- Ft+ÁFA, azaz 

4.394.398,- Ft. A jelen pályázaton igényelhető összeg maximum bruttó 4 millió forint, a 

támogatási intenzitása az összes elszámolható költség 100 %-a. Az önkormányzat által 

vállalandó önerő mértéke 394.398,- Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli 

költségvetési támogatás. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a pályázat benyújtásával egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – 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: 

152/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be az Emberi Erőforrások Miniszter által – a belügyminiszterrel és a 

pénzügyminiszterrel egyetértésben – a „Muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program)” kiírt pályázati felhívására. A pályázat lebonyolításához 

szükséges önerőt, azaz 394.398,- Ft-ot saját költségvetése tartaléka terhére vállalja.    

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2019.05.30. – pályázat benyújtásának határideje 

 

 

16. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében döntést szükséges hozniuk a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú 
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„Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat 

lebonyolításához szükséges önerőről.  

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata „Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 azonosítószámú 

projekt keretében” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. január 

15-én megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó szerződés.  

A legalacsonyabb árajánlat bruttó összege 225.238.972,- Ft volt, mely lényegesen magasabb 

összeg a támogatás során megítélt és beruházásra fordítható bruttó 160.745.113,- Ft-nál. A 

lebonyolításhoz szükséges szerződések megkötésre kerültek, így az egyes költségtételeknél 

keletkező maradványok átcsoportosíthatóvá váltak. Ennek eredményeképpen a 

költségsorokon a tartalékkeret (2.692.755,- Ft) felhasználásával összesen bruttó 3.538.955,- Ft 

maradvány támogatási összeg keletkezett, melynek átcsoportosítását kezdeményezik a 

beruházáshoz kapcsolódó költségek javára. Az átcsoportosítás eredményeként a beruházáshoz 

kapcsolódó költségekre és egyéb költségtételekre elnyert támogatás (bruttó 180.673.113,- Ft) 

és a valós kivitelezési összeg (bruttó 241.628.017,- Ft) között 60.954.904,- Ft különbség 

marad. A költségnövekmény támogatására kérelmet szeretnének benyújtani a Közreműködő 

szervezet felé, melynek összege nem javasolt, hogy túllépje az eredeti támogatási összeg  

15 %-át, azaz a bruttó 26.920.293,- Ft-ot.  

A kérelemhez szükséges csatolni a Képviselő-testület vállalását a támogatott 

költségnövekmény felett keletkező összeg önerejére vonatkozóan. Az elmondottak 

figyelembe vételével az önerő mértéke bruttó 34.034.611,- Ft, amely az összes költség  

14,09 %-át eredményezi.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – 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: 

153/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-

16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 34.034.611,- Ft önerő 

biztosítását vállalja költségvetési tartaléka terhére. A megvalósításhoz szükséges 

bruttó 26.920.293,- Ft értékben költségnövekmény támogatása iránti igénnyel 

fordulnak a Közreműködő Szervezethez. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségvetési rendelet fentiek 

szerinti módosításával, a költségvetési sorok közötti átcsoportosítással kapcsolatos 

intézkedések megtételével. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségnövekmény támogatása 

iránti igény benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. május 31.  
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés 

megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy az intézményekhez a sárga kukákat a szolgáltató 

kiszállította-e? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a szolgáltatóval felvették a kapcsolatot. Az 

edényzetek még nem kerültek ki az intézményekhez. Elmondja, hogy a komposztáló 

edényzetek is csak folyamatosan érkeznek, azokat folyamatosan szállítják ki és vetetik át az 

igénylőkkel. 300 db 300 literes komposztáló edényzetről van szó, amelyből néhány tucat 

érkezett meg tudomása szerint.  

A mai napon tartott DAREH ülésen nem tudott részt venni, elképzelhető, hogy erről is volt 

szó, majd utána fog érdeklődni.   

Röviden szól arról, hogy a Pannon Antenna Kft-vel az adásvételi szerződés nem került 

megkötésre a Dévaványa, Külterület 01634/10 helyrajzi szám alatti földterületet értékesítésére 

vonatkozóan. Említést tesz ennek okáról is.   

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a piacnál megtalálták a problémát, amely a 

vízrendszerrel kapcsolatos. A hiba kijavításán dolgoznak. A vállalkozóval június 1-jétől a 

bérleti szerződést megköti.  

Röviden szól a településen kialakult belvízhelyzetről, valamint a megtett intézkedésekről. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

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 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: 

154/2019.(V.30.) 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 
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A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-5/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-11. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1630 órakor bezárja.  

                                                                                                                                            

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 


