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DV/542-11/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 13-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő  

 

 

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

Feke László műszaki irodavezető, Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 

Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, Varga Istvánné az Oktatási- 

Közművelődési és Sport Bizottság tagja, Szabóné Szilágyi Edit az Oktatási- Közművelődési 

és Sport Bizottság tagja, Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője, Szekerczés 

Viktor programirányító. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő nem jelent meg. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Elődadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Európai Mobilitási Hét 2019. kampányban való részvételről döntéshozatal.  

Elődadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Bejelentések 
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A polgármester kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

162/2019.(VI.13.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 13-án tartandó rendkívüli 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Elődadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Európai Mobilitási Hét 2019. kampányban való részvételről döntéshozatal.  

Elődadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a helyi termelői piac 

működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy panaszos levél érkezett hozzá a piaci helypénzekkel kapcsolatban. Ezt 

követően derült ki, hogy a helypénzek nem az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

vannak szedve. Erről a testületet tájékoztatta és az volt a javaslat, hogy a rendeletet ne 

módosítsák, az abban foglaltakat kell alkalmazni. Az árusokban olyan mértékű sérelem van, 

hogy az utóbbi két piacra el sem jöttek. Fel sem merült a képviselő-testület tagjaiban az, hogy 

a piacot ellehetetlenítsék ezekkel az árakkal. Elképzelhető az is, ha a rendelet elfogadását 

követően az abban foglalt díjakat alkalmazzák, akkor is ugyanez a helyzet alakul ki. Úgy 

gondolja, hogy azt melegében tudták volna orvosolni, nem így utólag.   

A polgármester megkérte az Agricola Kft. ügyvezetőjét, valamint a helypénzbeszedő távolléte 

miatt az őt helyettesítő munkatársukat, hogy mondják el tapasztalataikat.  

A polgármester az önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi.  

A napi helypénzek a következőképpen vannak meghatározva: 

- A fedett piaccsarnoki asztalról történő értékesítés esetén: 200,- Ft/asztal 

- Áru kirakodásával, vagy gépjárműről, utánfutóról, pótkocsiról, lakókocsiból, stb. 

történő árusításkor (a gépjármű által elfoglalt hely függvényében is számítandó):  

250,- Ft/m2. 

Véleménye szerint egy egységes árat kellene kialakítani, amely 150,- Ft/m2 összegtől nem 

magasabb. A téma tárgyalása során ki fog alakulni a javaslat.  

Megkéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményeiket.  

Elsőként megadja a szót Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti a jelenlévőket. 

A polgármester által elmondottakat támogatja. Egyetért azzal, hogy a helypénzek mértékét 

csökkentsék. Nem lenne szerencsés, ha az új piac nem lenne kihasználva, nem lenne árus.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

Megadja a szót Németi József részére.  

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

hogy a panaszos levél érkezését megelőzően milyen összegben szedték be a helypénzt? 

Valánszki Róbert polgármester – ezt nem tudja megmondani, mivel a piacfelügyelő a saját 

belátása szerint szedte a pénzt.  

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a helypénzekből  

200.000-220.000,- Ft/hó bevétel származott. 

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy a piaci árusok milyen mértékű helypénzt 

tartanának elfogadhatónak? 

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy korábban  

100,- Ft/m helypénz volt meghatározva, ezzel szemben most 250,- Ft/m2. Nagyon nagy a 

különbség a korábbi és a jelenlegi helypénz között.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a jegyző asszony kigyűjtötte a környező 

településen alkalmazott díjakat. Dévaványa középen helyezkedik el e tekintetben.  

Tomasovszky Sándor képviselő – elmondja, hogy a rendelet megalkotásakor is megnézték a 

környező település piacain alkalmazott helypénzek mértékét.  

Valánszki Róbert polgármester – már említette, hogy a jelenlegi helyzet kialakulhatott volna 

az új piac átadását követően. 

Feke László műszaki irodavezető – kérdése, hogy mekkora területet foglal el egy-egy árus? 

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy változó nagyságú 

területet foglalnak el az árusok. 

Feke László műszaki irodavezető – véleménye szerint nem indokolt, hogy 100 m2 nagyságú 

területet foglaljon el az árus. Ha egy nagy területet elfoglaló árustól indult el ez az ügy, akkor 

véleménye szerint nem indokolt a módosítás.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – új javaslatként 

hangzott el a 150,- Ft/m2 összeg.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az árusok az említett összeget tartják 

elfogadhatónak.  

Röviden említést tesz a városban, a közösségi portálokon terjedő szóbeszédekről.  

Már elmondta, nem céljuk, hogy a piacon ne legyen árus.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – sajnálatos dolog, 

hogy a piacfelügyelő nem tartotta be a rendeletben foglaltakat.  

Kérdése, hogy a 150,- Ft/m2 összeg egységes mindenkire vonatkozna? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy egy helyi termelői piacról van szó. A 

pályázat is úgy szólt, hogy a helyi termelőket hozzák helyzetbe. A fedett helyen lévő 

asztalokon árusítók részére kedvezőbben kell biztosítani a helyet.   

Elmondja, hogy 150,- Ft/m2 összegre tesz javaslatot úgy, hogy abban az autó által elfoglalt 

terület is legyen benne. 

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

autókért is egységes díjat kellene megállapítani, mivel a későbbiekben az is gondot jelenthet, 

hogy az egyik autó nagyobb, mint a másik.  

Mile Lajos alpolgármester – véleménye szerint is egységes díjat kell szedni az autók után is. 

Elmondja, ha az árus úgy dönt, hogy kiviszi a Kossuth utcára az autóját, akkor ott a vásárlók 

nem tudnak parkolni, mivel nagyon kevés hely van erre a célra.  Megjegyzi, hogy az óvoda és 

a bölcsőde előtt sem tudnak majd parkolni a szülők. 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha a beruházás befejeződik, változni fog a 

helyzet. Az autósoknak lehetőségük van a környező utcákban parkolni. Szól az óvoda előtt a 

merőleges parkolók kialakításáról, az árkok lefedéséről.  

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

kialakult helyzetet meg kell oldani.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy az utóbbi időben több alkalommal járt a 

piacon. Megjegyzi, hogy május 18-áig nem volt semmi probléma, leszámítva azt, hogy a 

cipőárus 100 m2 területet foglal el, a zöldség és a baromfiárus a Bethlen Gábor utcában van 

kipakolva. Elmondja, hogy a díjbeszedés nem a rendeletben foglaltaknak megfelelő 

mértékben történt. A probléma ott kezdődött, hogy a nagy területet elfoglaló árus is akkora 

összeget fizetett, mint egy jóval kisebb területen lévő árus. Véleménye szerint ki kellene 

jelölni az árusok számára a helyet, meg kellene számozni. Ez esetben mindenki tudná, hogy 

hol pakolhat ki és mennyit kell fizetnie.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ezt azért nem tartja jó ötletnek, mivel az árusok 

változnak, más kerül a kijelölt helyre.  

Elmondja, hogy erre vonatkozóan van javaslat az üzemeltető részéről. Kis szögeket 

javasolnak felfesteni 5 m x 5 m-es területekre. Ez viszonyítási alapnak megfelelő lenne.  

Tény, hogy a díjbeszedő nem tartotta be a rendeletet.  

Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint az asztalok után fizetett helypénzt is 

csökkentsék le. Javaslata 200,- Ft/asztal összegről 150,- Ft/asztal összegre. 

Elmondja, hogy volt arra is példa, hogy a teherautót el kellett küldeni, mivel nem fért be a 

piac területére. Meg kell oldani ezt is. Véleménye szerint a csirkeárusnak is bent kellene 

árusítani a piac területén. Korábban is biztosítottak bent számára helyet. Véleménye szerint 

beférne, csak összébb kellene pakolni.    

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy élőállatot az 

élelmiszer között nem lehet árusítani.  

Valánszki Róbert polgármester – ez egy visszatérő probléma. Elmondja, hogy ezt nehéz 

megoldani, a piac területe csökkent, annak ellenére is, hogy a régi lángossütő helye is le van 

aszfaltozva. Egyetért azzal, hogy a baromfit nem az utcában kellene árusítani. A megközelítés 

szempontjából egyszerűbb, mivel egyirányúsítva van az utca. A vásárlónak egyszerűbb a 

megvásárolt baromfit onnan elvinni, mint bentről. Egyébként egyetért az alpolgármesterrel. 

Kiss Károly alpolgármester – a helyi lakos hol árulja a baromfiját? 

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy élőállat értékesítés 

a lakosok részéről nem jellemző. Felvetődött az is, hogy a baromfit a parkolóban árulják és 

fizessenek közterület használati díjat.  

Elmondja, hogy az árussal szemben lévő műhelyet üzemeltető vállalkozót megkérdezték és 

nem akadályozza a tevékenységének a végzését.  

Arról volt szó, hogy az utcában nem történhet árusítás, csak a piac területén.  

Kiss Károly alpolgármester – szól arról, hogy 15 millió forintot költöttek a piacra és a 

vízelvezetés nincs megoldva. Megjegyzi, hogy az egyik oldalt elkészült a folyóka, a másik 

oldalon meg nem. A víz nem folyik el, sár és tócsa van.  

Feke László műszaki irodavezető – megjegyzi, hogy egy irányba lejt az utca, azért nincs 

mind a két oldalon vízelvezető.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy most nem erről van szó, hanem a kialakult 

helyzetet kell nyugvópontra helyezni.  

Molnár Tünde képviselő – kérdése, hogy a m2-es ár helyett nem lehetne a méterben 

meghatározott árat visszaállítani? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy az ott lévő 

épületnek van fenntartási költsége.  
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Molnár Tünde képviselő – kérdése, hogy mekkora az az összeg, amelyből havonta 

fenntartható lenne az épület? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy azt még most nem tudják megmondani. 

Elmondja azt is, hogy a Kft. a piacfelügyelő bérét kifizeti. 

Molnár Tünde képviselő – az embereket nem érdekli az, hogy a dévaványai ár 

középárfolyamon van. Tény az, hogy nagyon kevés árus van.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, ha üzletben árusítanának, ott is lenne költség.  

Kiss Károly alpolgármester – érdekesnek tartja, hogy május 18-ig tele volt a piac, azt 

követően meg alig volt árus.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy június 1-től nem jönnek az árusok, mivel a 

május 30-ai testületi ülésen azt mondták, hogy a rendeleten nem kívánnak változtatni.  

Megadja a szót Szekerczés Viktor programirányító részére, hogy mondja el tapasztalatát.  

Szekerczés Viktor programirányító – elmondja, hogy a felháborodás az árusok részéről 

egységes volt, mivel soknak tartják a 250,- Ft/m2 díjat. Van olyan árus, aki 100 m2 nagyságú 

területen árusít, van aki ettől kisebb területen. Az árusok elmondták, hogy a 100-150,- Ft/m2 

díjat tartanák reálisnak, ez lenne részükről elfogadható. A legutóbbi piacon alig volt árus.   

Molnár Tünde képviselő – át kellene gondolni azt is, hogy az autókra egységes díjat 

szedjenek, mivel vannak, akik autóból árulnak.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy egy autó nagyobb helyet foglal el, mint egy 

asztal.  

Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint mindenki az általa elfoglalt terület nagysága 

után fizesse meg a díjat.  

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – már javasolta, hogy a helypénz 

150,- Ft/ m2 legyen, ami vonatkozzon mindenkire.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – egyetért Juhász 

Sándor ügyvezető javaslatával.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha a testület elfogadja a 150,- Ft/m2 díjat, akkor 

azt a jövő héttől lehetne alkalmazni. A holnapi piacon még maradna a jelenlegi díj.  

Kiss Károly alpolgármester – javasolja, hogy készíttessenek egy táblát, amelyen az 

alkalmazott díjak vannak feltüntetve, amit jól látható helyre kellene kitenni.  

Valánszki Róbert polgármester – 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 javasolja a testület felé a következő díjakat elfogadni:  

- A fedett piaccsarnoki asztalról történő értékesítés esetén: 150,- Ft/asztal. 
- Áru kirakodásával vagy gépjárműről, utánfutóról, pótkocsiról, lakókocsiból, stb. 

történő árusításkor: 150,- Ft/m2 

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 bizottságuk szintén egyetért azzal, hogy asztalról történő értékesítés esetén  

150,- Ft/asztal, áru kirakodásával, vagy gépjárműről, utánfutóról, pótkocsiról, lakókocsiból, 

stb. történő árusításkor 150,- Ft/m2 díjat határozzanak meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja azt, hogy az alábbi helypénzeket alkalmazzák: 

I. Napi helypénzek 

1. A fedett piaccsarnoki asztalról történő értékesítés esetén 150,- Ft/asztal 
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2. Áru kirakodásával vagy gépjárműről, utánfutóról, pótkocsiról, 

lakókocsiból, stb. történő árusításkor ( a gépjármű által elfoglalt hely 

függvényében is számítandó) 150,- Ft/m2 

II. Tartós helyhasználat díjak 

1. Féléves helyhasználat díja a piaccsarnok rögzített asztalán  6.000,- Ft/asztal 

2. Féléves helyhasználat díja áru kirakodásával vagy gépjárműről, 

      utánfutóról, pótkocsiról, lakókocsiból, stb. történő árusításkor  

    (a  gépjármű által elfoglalt hely függvényében is számítandó) 6.000,- Ft/m2 

III. Pótdíj mértéke (jogtalan területfoglalás esetén)  

800,- Ft/asztal vagy elfoglalt 

terület (m2) 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2019.(VI.14.) önkormányzati rendeletét 

 

A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló  

18/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Molnár Tünde képviselő részére.  

Molnár Tünde képviselő – elmondja, hogy a Bethlen Gábor utca végén volt egy behajtani 

tilos tábla, amely a piaci napokra vonatkozott. 

Kérdése, hogy az az utca egyirányúsítása miatt lett levéve? 

Megjegyzi, hogy piaci napokon reggel még kerékpárral sem lehet elindulni, mivel az autók 

végig állják az utat, holott a Kossuth úton van lehetőség a parkolásra.   

Valánszki Róbert polgármester – fog intézkedni az ügyben, hogy a tábla visszakerüljön.  

Molnár Tünde képviselő – elmondja, ha visszakerül a tábla, akkor ellenőrizni kellene, hogy 

az autósok valóban betartják-e a tiltást.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a kerékpártároló bővítése mikor fog 

megtörténni? A kerékpárok a sövényhez, a kerítéshez vannak támasztva. Ezt már korábban is 

szóvá tette.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy jelenleg több kerékpártároló van, mint a 

felújítás előtt.  

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatásképpen elmondja, hogy a térfigyelő kamerák 

felszerelése folyamatban van.  

Kiss Károly alpolgármester – szólt már arról is, hogy a piacnál világításról is gondoskodni 

lenne szükséges.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a karbantartó részlegnél dolgozó 

villanyszerelő táppénzen van. A helyi vállalkozók nem tudják most elvállalni, mivel nagyon 

sok a munkájuk.  
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második pont megtárgyalására, amely az Európai 

Mobilitási Hét 2019. kampányban való részvételről való döntéshozatal.  

Elmondja, hogy 2019. szeptember 16-22. között tizennyolcadik alkalommal kerül 

megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést 

népszerűsítő programsorozat, amelynek tetőpontja idén is az Európai Autómentes Nap lesz. 

Az eseménysorozat magyarországi programjait az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

fogja össze. A 2019. évi Európai Mobilitási Hét szlogenje, a „Sétálj velünk!” a gyalogos 

közlekedési lehetőségek sokféleségére hívja fel a figyelmet.  

Témája a  gyaloglás, nem motorizált  közlekedés.  

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az 

önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, a 

polgárokat pedig az egyéni autóhasználat helyett a közösségi közlekedési eszközök 

használatára, illetve a kerékpározásra és a gyaloglásra buzdítsa.  

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb 

Magyarországon: 2018-ban már több mint 260 település vett részt a programokban, amivel 

Magyarország a harmadik helyet szerezte meg az Uniós országok versenyében. 

A kampány keretében a következő lehetőségek közül lehet választani: 

  Egy hetes tevékenység megszervezése 2019. szeptember 16-tól 22-ig, az ez évi 

kampány „a biztonságos gyaloglás és kerékpározás” témáját figyelembe véve, a 

“Sétálj velünk!” felhívás keretében. 

 Legalább egy új állandó intézkedés megvalósítása, amely hozzájárul a 

magánhasználatú személygépkocsiról egy környezetbarát közlekedési eszközre történő 

áttéréshez. 

Ahol lehetséges, ez(ek) az intézkedés(ek) jelentsen(ek) az úthasználatra vonatkozó 

tartós változást, a sétautak, kerékpárutak vagy a közlekedés javára (pl. útlezárás,járdák 

szélesítése,  új kerékpár- vagy autóbuszsáv kialakítása, forgalomcsillapítás, vagy 

sebességkorlátozás).  

 Autómentes Nap szervezése egy (vagy több) terület elkülönítésével, amely(ek) 

legalább egy teljes napra (a normál munkaidőt megelőző 1 órányi időtartamtól az azt 

követő 1 órányi időtartamig) kizárólag gyalogosok, kerékpárosok és a 

tömegközlekedés számára van(ak) fenntartva.  

A csatlakozáshoz a képviselő-testület támogatása szükséges, ezt követően a polgármesternek 

kell aláírnia a vállalásokat tartalmazó Európai Mobilitási Hét Kartát.  

2019-ben az Autómentes Nap szeptember 20-án pénteken kerülne megrendezésre. 

A legsikeresebb rendezvények házigazdáinak kiemelkedő áldozatvállalását, a befektetett 

energiát és munkát a tárca a tervek szerint idén is oklevéllel, szervezői díjakkal és 

tárgyjutalmakkal (kerékpárral) ismeri majd el.  

Dévaványa 2010-ben csatlakozott először a Kartához. Az elmúlt évek során több elismerést is 

kapott a város a megvalósított Európai Autómentes Nap programért. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 

környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi 

támogatási lehetőséget hirdet 2019. évben is. 

Az egyedi támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok kitöltésére online lesz lehetőség 

2019. június 12. szerda 10.00 órától kezdődően a https://amn.ifka.hu/ weboldalon keresztül és 

azokat postai úton is be kell küldeni 2019. június 30. napjáig az alábbi címre: IFKA 

Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 1387 Budapest, Pf. 17. 

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

javaslatukat.  

https://amn.ifka.hu/
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság javaslata, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási Hét kampányhoz. 

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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

163/2019.(VI.13.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2019. 

szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 

2019. szeptember 20-án Európai Autómentes Napot szervez. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a Polgármestert, hogy a 

részvételi szándékot tartalmazó Európai Mobilitási Hét – „Sétálj velünk!” Kartát aláírja, és 

azt elektronikusan továbbítsa az emh@itm.gov.hu e-mail címre, postai úton megküldje a 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály 

Környezetvédelmi Osztálynak (1440 Budapest Pf: 1.), továbbá felkéri a rendezvény 

megszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2019. június 30. - a Karta megküldése 

2019. szeptember 20. – Európai Autómentes Nap rendezvény 

megszervezése 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza. 

A szennyvíztisztítótelep kapcsán elmondja, hogy aláírta a Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 

támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és 

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására, 

Dévaványa visszakerült a vonatkozó 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletbe. 

A beruházás költsége 1.333.229.674,- Ft, Dévaványa önrészének összege 137.154.087,- Ft, 

amely kormányzati támogatásra benyújtható, információi szerint eddig minden település 

megkapta, nem volt szükség önrész biztosítására. A Konzorciumi Megállapodás 

mellékleteként csatolt nyilatkozatot is ennek megfelelően írta alá, hogy Dévaványa Város 

Önkormányzata nem rendelkezik a beruházáshoz szükséges önerővel. 

A polgármester szól a szúnyoggyérítésről. Van még abból a keretből, amelyet az állam 

finanszíroz. A nagy mennyiségű csapadék miatt országos probléma a szúnyogok mennyisége, 

ezért bíznak abban, hogy az állam plusz gyérítés finanszírozását is vállalja. Amennyiben 

mégsem, úgy az önkormányzat természetesen a szolgáltatást megrendeli, ha szükségét látja. A 

napokban újabb gyérítésre fog sor kerülni.  

mailto:emh@itm.gov.hu
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Elmondja, hogy egyre több jelzés, panasz érkezik a már megtartott és a tervezett 

rendezvények kapcsán, legfőképp az Autós Csárda és a Strandfürdő programjaira a hangos 

zene miatt. Igyekeznek ezt folyamatos szakhatósági méréssel ellenőrizni. A következő 

program a június 22-én tartandó Ványa Fénye Fesztivál lesz, bíznak abban, hogy semmilyen 

probléma nem lesz.  

A Dévaványai Városnapok tekintetében elmondja, hogy az étel- és italszolgáltatók milyen 

árakkal terveztek. Véleménye, hogy korrekt, megfelelő árlistát kaptak. 

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

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

 

A polgármester az ülést 1600 órakor bezárja.  

                                                                                                                                            

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 


