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DV/542-12/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő  

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő (később érkezett) 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK 

igazgatója, Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető, Hajdu Ildikó a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja, 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 elmondja, hogy Nyuzó Marietta képviselő még nem érkezett meg, bízik 

abban, hogy csatlakozni fog a munkához. 

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

 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 
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3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett DÁMK intézményvezető  

 

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletek 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Az önkormányzat gazdálkodásának 2019. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A „GDPR előírásainak megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal. 

 Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2019. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Címzetes főorvosi cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Óvodai felvétel fellebbezéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről 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. 
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Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

164/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató 

 

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett DÁMK intézményvezető  

 

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója 

a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletek 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Az önkormányzat gazdálkodásának 2019. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A „GDPR előírásainak megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal. 

 Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Bejelentések 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2019. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Címzetes főorvosi cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Óvodai felvétel fellebbezéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Nyuzó Marietta képviselő időközben megérkezett, így a testület létszáma 9 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem tesz.  

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2019.05.31-én Békésen volt a KBC ülésén, ahol üzleti tervet, mérleget, költségvetést 

fogadtak el.  

- 2019.06.04-én Békéscsabán az Államkincstárnál volt, ahol a TOP-os projektek 

kapcsán egyeztettek. Sikerült elérniük azt, hogy a barnamezős beruházás kapcsán 

(városháza) hosszabbítást kapjanak. Szól a pályázati eljárásról, a tanúsítványokról.  

- 2019.06.06-án Békéscsabán voltak az Agrártámogatási Főosztálynál, ahol leader 

pályázatokkal kapcsolatban igyekeztek lobbizni a civil szervezeteknek. Szól arról, 

hogy nagyon szigorúan veszik a pályázati elszámolásokat. 2019.06.20-án Szeghalmon 

is volt egy leaderes tájékoztató. A civil szervezeteket kiértesítették, átvitték 

Szeghalomra, a kellő tájékoztatást megkapták, valamint kérdéseiket is feltehették.  

- 2019.06.12-én Orosházán DAREH ülésen vett részt.  Ez a harmadik ülés volt, amelyet 

ugyanazon téma miatt hívtak össze. Az első két ülés nem volt határozatképes. Üzleti 

tervet, mérleget és az ezekhez kapcsolódó döntéseket kellett meghozni.  

- 2019.06.13-án rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor, ahol az 

alábbi témák voltak napirenden:   

o Az első napirend keretében a képviselő-testület módosította a helyi termelői piac 

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

o A második napirend keretében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a 

2019. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét 

kampányhoz és 2019. szeptember 20-án Európai Autómentes Napot szervez. 

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

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

következő határozattal: 

 

Határozat: 

165/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2019.(IV.25.), 

112/2019.(IV.25.), 121/2019.(V.16.), 122/2019.(V.16.), 123/2019.(V.16.), 

124/2019.(V.16.), 125/2019.(V.16.), 136/2019.(V.30.), 137/2019.(V.30.), 

138/2019.(V.30.), 141/2019.(V.30.), 142/2019.(V.30.), 143/2019.(V.30.), 

146/2019.(V.30.), 147/2019.(V.30.), 148/2019.(V.30.),  149/2019.(V.30.), 

150/2019.(V.30.), 151/2019.(V.30.), 152/2019.(V.30.), 153/2019.(V.30.), Dv. Kt. 

határozatok és a 119/2019.(IV.25.), 131/2019.(V.16.), 156/2019.(V.30.), 

157/2019.(V.30.), 158/2019.(V.30.), 159/2019.(V.30.), 160/2019.(V.30.), 

161/2019.(V.30.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két 

testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről a 

2018/2019-es tanévről. 

Köszönti a napirend kapcsán jelenlévő Tóth Erika igazgatót.  

Az elkészített tájékoztató nagyon részletes, mindenre kiterjedő.  

A polgármester megadja a szót Tóth Erika igazgató részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az 

ülésen tájékoztatást adhat az intézmény munkájáról. 

Elmondja, hogy a főigazgató asszony, kancellár úr és a főigazgató helyettes úr elnézését 

tolmácsolja, mivel a mai ülésre nem tudtak eljönni, a mai és a holnapi nap az érettségi és a 

szakmai vizsgák zárása történik centrum szinten. Az elszámolást is ők jogosultak aláírni.  

Elmondja, hogy a tájékoztatót ők is látták. 

Kiegészítésképpen elmondja, hogy hosszú évek óta most először viszonylag fixen sikerült 

látniuk a beiratkozók létszámát is, így ez már a tájékoztatóban szerepel.  

Elmondja azt is, hogy a vizsgák június 14-éig lezárultak, az írásos anyagban számot adott az 

eredményeiről is.  

Elmondja, hogy nagyon nehéz vizsgaidőszakon vannak túl. Öt szakmából vizsgáztattak 

diákokat. A vendéglátás-szervező vizsga Szarvason volt, ahová az utaztatást biztosítani 

kellett, valamint a feltételek biztosításához is hozzá kellett, hogy járuljanak. Négy vizsga 

pedig az intézményükben zajlott. A hegesztő és az eladó szakmák vizsgája, az a saját 
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vizsgájuk volt, míg a szociális gondozó és a fodrász vizsga, olyan összevont vizsga, amelyhez 

Szarvasról is jöttek diákok.   

A tájékoztatóban is leírta, hogy a vizsgákat sikeresnek mondhatják. Az adódott problémát 

előre lehetett látni, amely négy esetben volt, oka a sikertelen írásbeli vizsga.   

Három fő elégtelen felkészülés miatt nem kezdhette meg a szakmai vizsgát, majd az 

augusztusi elméleti javítóvizsga sikeres teljesítése után jelentkezhetnek őszi szakmai vizsgára. 

Egy esetben a sok hiányzás miatt sikertelen írásbeli vizsga volt. 

A beiratkozással kapcsolatban elmondja, hogy jövő hét folyamán lesz az indítható osztályok 

számával kapcsolatos egyeztetés. Elmondja, hogy 24 tanuló jelentkezett 3 szakmában, 

amelyek eladó, pincér és számítógép szerelő.   

Elmondja, hogy a három éves szakközépiskolai képzésben a hiányszakmák mérvadóak. Az 

előző évekhez képest a szociális gondozó helyett az eladó vált hiányszakmává, így ez utóbbira 

jelentkezett a kilencedikesek nagy része. A hegesztők létszáma évről évre csökken, a helyi 

munkavállalási lehetőség mellett vagy telítődéssel, vagy a nehéz szakma visszatartó erejével 

kell számolniuk. 

A jelentkezők között nagy számban vannak SNI diákok (tavalyelőtt 6 főből 5, tavaly a júniusi 

beiratkozáskor mindössze ketten rendelkeztek 8. osztályos bizonyítvánnyal, hárman még az 

augusztusi javító vizsga előtt álltak, ahol végül nem feleltek meg, így nem indult hegesztő 

csoport.). 

A csoportok száma a beiratkozók számától függ, valamint attól, hogy még hány tanuló fog 

hozzájuk érkezni. Külön csoport indítására is van engedélyük.  

Megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot. A felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon a tájékoztatót az Oktatási Bizottság 

megtárgyalta. Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megvitatta, ezúton is köszönik az 

intézményben folyó színvonalas munkát. A tájékoztatót a bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé. A bizottság nevében az intézmény minden dolgozójának kellemes 

nyarat és kitartást kíván a következő tanévre. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy a tájékoztatóval és a szóbeli kiegészítésekkel együtt egy átfogó képet kaptak 

az intézményben folyó munkáról, az iskola életéről, a vizsgaeredményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatóját megköszönve az intézmény 

igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

166/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Szakképzési Centrum 

2018/2019-es tanévről szóló tájékoztatóját a dévaványai középfokú oktatás 

helyzetéről jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
 

(A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan.   

A polgármester köszönti Baloghné Berényi Erzsébet igazgatót. 

A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg.  

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – köszönti a 

jelenlévőket.  

Köszönetét fejezi ki a polgármesternek és a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatóban 

felsorolt versenyekre segítettek eljuttatni a gyerekeket, valamint azért is, hogy az 

úszásoktatást sikerült megvalósítani.  

A felsorolásból kimaradt a járási természettudományi vetélkedő, amelyet már négy éve 

rendeznek meg. A dévaványai Szügyi Dániel Református Iskola, a gyomaendrődi Kis Bálint 

Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulóit hívják meg a 

vetélkedőre, amelyet el is fogadnak. A vetélkedő nagyon sikeres volt.  

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

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  

képviselő – megköszöni az intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót, a dolgozók 

éves munkáját.  

Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta. Véleményük 

szerint egy nagyon színvonalas, pontosan elkészített, statisztikailag is alátámasztott 

beszámolót kaptak, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A Bizottság 

nevében kellemes pihenést kíván a pedagógusoknak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját 

az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről, megköszönve az ott 

dolgozók munkáját 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: 

167/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018/2019-es tanévről szóló tájékoztatóját az 

oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 
 

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

DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés 

feladat ellátásról. 

Szintén egy tartalmas beszámoló került a Képviselő-testület elé, amelyet Bakó Bernadett, a 

DÁMK igazgatója készített el. A polgármester megadja a szót az igazgató részére, ha az 

írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván 

tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület felé. A bizottság nevében megköszöni a dolgozók éves munkáját. Örömmel fogadják, 

hogy az új bölcsőde hamarosan elkészül.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

168/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 2018/2019-es 

nevelési évről szóló beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról 

jóváhagyólag elfogadja. 



9 

 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 

beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 
 

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

Ladányi Mihály Könyvtár beszámolójának a megtárgyalása.  

Elmondja, hogy Somogyi Erzsébet intézményegység vezető készítette el a beszámolót, amely 

egy átfogó képet mutat az intézmény munkájáról, állománygyarapításról, tárgyi, személyi 

feltételekről. 

Elmondja, hogy az előző évek beszámolóihoz képest kicsi változás van, mivel egy országos 

sablon került kiadásra a beszámolók összeállítására való tekintettel, amelynek megfelelően 

készült el.  

A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményt.  

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

a bizottság ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a 

testület felé.  

A beszámolót a bizottság színvonalasnak tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik 

ki. Ezúton megköszöni az ott dolgozók munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

169/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 2018-as évről szóló 

beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: -  

 

(A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményt.  

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

a bizottság a 2019. évi munkatervet egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének 2019. évi 

munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

170/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár 2019. évi munkatervét jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Somogyi Erzsébet könyvtáros 

Határidő: -  

 

(A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 2019. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről. 

Részletesen leírásra került az intézményben folyó feladatok ellátása, a tárgyi és személyi 

feltételek alakulása.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Hajdu Ildikó szakmai megbízott készítette. 

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

Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja – elmondja, 

hogy a leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a 

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

hogy a bizottság ülésén tárgyalta a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját, 

amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A bizottság nevében köszönetet 

mond a múzeum dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Elmondja, hogy személyi változások történtek, az intézmény működése teljes körűen 

biztosított.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester javasolja, hogy a beszámolót az előterjesztett formában fogadják el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység 

beszámolóját az intézményben folyó szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi 

feltételeiről, megköszönve az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

171/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2018-as évről szóló beszámolóját a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. 

§-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes 

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság 

nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét. 

A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az 

előterjesztésben le van írva. 
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Az említett jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján 

jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.  

Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a 

lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2019. július 22-től 

2019. augusztus 25-ig, illetve 2019. december 23-től 2020. január 5-ig rendelje el az 

igazgatási szünetet. 

Megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy az elmondottakhoz kíván-e kiegészítést tenni? 

Czene Boglárka jegyző – kiegészítése nincs.  

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

bizottsági javaslatot. 

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

rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Németi József részére.  

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

a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Kanó József részére.  

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

szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

14/2019.(VI.28.) önkormányzati rendeletét 

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Magyarországon 1992. július l-jével 

lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. Ennek 

tiszteletére ez a nap 1997-től a köztisztviselők, majd 2011-től a köztisztviselők és 

kormánytisztviselők napja. A 2001. évi XXXVI. törvény hatályba lépésével 2002-től 

munkaszüneti nap.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §a, illetve 232/A. §-a 

2017. január l-jétől hatályos rendelkezései alapján a közszolgálati tisztviselők napja már 

nem minősül a törvény erejénél fogva munkaszüneti napnak. Ugyanakkor a jogalkotó 

lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben 

rendelkezzen arról, hogy hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja, július l-je munkaszüneti nap legyen. 
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A jogszabályi hivatkozás az előterjesztésben szerepel.  

Megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy az elmondottakhoz kíván-e kiegészítést tenni? 

Czene Boglárka jegyző – kiegészítése nincs.  

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

bizottsági javaslatot. 

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

rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Németi József részére.  

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

a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését. 

Megadja a szót Kanó József részére.  

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

szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

15/2019.(VI.28.) önkormányzati rendeletét 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának 2019. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 

megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi költségvetését az 1/2019. (II.5.) számú rendeletével fogadta el, 1.589.392 eFt költségvetési 

bevétellel, 3.315.230 eFt költségvetési kiadással, 1.725.838 eFt költségvetési egyenleggel. A 

költségvetés 1. módosítását a Képviselő-testület a májusi ülésen tárgyalta, a tájékoztatóban a 

teljesített adatok a módosított előirányzathoz vannak hasonlítva. A módosított előirányzat 

bevétellel kiadással egyezően 4.051.112 eFt. A növekedés jelentős részét képezi a 2018. évről 

képződött maradvány 2.156.229 eFt, amelyből 1.725.838 eFt beépítésre került az eredeti 

költségvetésbe. A másik nagyobb tétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás.  

A tájékoztatóban szereplő adatok azokat tartalmazzák, amelyek 2019. május 31-ig 

pénzügyileg teljesültek. Az előirányzat időarányostól való eltérését igyekeztek indokolni.  

A bevételek alakulását az előterjesztéshez csatolt B jelű táblázatok szemléltetik. 
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A költségvetési bevételek előirányzata 1.844.883 eFt, a teljesített adata 784.049 eFt, ami  

42,5 %-nak felel meg. Ez az időarányos teljesítés körül alakult.  

A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt K jelű táblázatok szemléltetik. 

A kiadások mindösszesen módosított előirányzata 4.051.112 eFt, a teljesített adat  

1.220.778 eFt, ami 30,1 %-nak felel meg.  

A polgármester úgy gondolja, hogy Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

részletesen leírta, hogy mi hogyan alakult, az időarányostól eltérőek adatokat pedig 

kellőképpen megindokolta, ami év végére megfelelően fog alakulni.  

Megkérdezi az irodavezetőt, hogy a leírtakat kívánja-e kiegészíteni? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a bevételek és a kiadások is 

időarányosan alakultak. A kiadás egy kicsit magasabban van, mint az időarányos. Tudott, 

hogy vannak szezonális kiadásaik, amelyek módosítják a költségvetés teljesítését.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az 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 előterjesztés ülésén megtárgyalta. A tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra 

javasolják 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 önkormányzat 2019. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

172/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Város 

Önkormányzat 2019. május 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  - 

 

(A tájékoztató anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

„GDPR előírásainak megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása.  

Elmondja, hogy a személyes adatokat kezelő szervezeteknek meg kell felelniük a hatályos 

magyar jogszabályoknak, azaz az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint emellett az Európai Unió 

kihirdetett új uniós adatvédelmi szabályozásának, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

számú rendeletének. A GDPR alkalmazásának időpontjától, azaz 2018. május 25. napjától az 
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érintett szervezeteknek meg kell felelniük a rendeletben foglaltaknak, amely különböző (kb. 

8-10) szabályzat elkészítését, azok igazolt betartását, eljárásrendek kialakítását, megfelelőségi 

audit- és adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását, adatvagyonleltár elkészítését, adatvédelmi 

tisztviselő biztosítását jelenti. A GDPR-ben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell az 

adatkezelők átláthatóságát, biztonságát és elszámoltathatóságát. Célja a személyes adatok és a 

magánszféra védelme. A GDPR központi eleme az elszámoltathatóság, ami azt jelenti, hogy 

egyértelműnek és világosnak kell lennie minden adatkezelő számára, hogy milyen személyes 

adatot, miért és milyen felhatalmazás alapján kezel, és ezeket az adatokat hol tárolja és 

mennyi ideig kezeli. A GDPR szerinti személyes adatok kezelése folyamatos feladatot jelent, 

időről időre el kell végezni az adatkezelések vonatkozásában a hatásvizsgálatokat, 

érdekmérlegelési teszteket, illetve kiemelkedően fontos feladat a kockázatmenedzselés. 

A fentieken túlmenően - a GDPR előírásainak megfelelően - függetlenített adatvédelmi 

tisztviselőt is biztosítani kell. A GDPR az adatvédelmi hatóságokat erőteljesebb hatáskörökkel 

ruházza fel a szabálytalanságok kezelése tekintetében, így a legsúlyosabb jogsértések esetén 

legfeljebb 20 millió eurós nagyságú bírságot is kiszabhatnak. 

A GDPR-ben foglalt előírásoknak való megfeleléshez az alábbi előkészítő feladatokat kell 

elvégezni: 

a) Teljes körű adatvagyon leltár elkészítése.  

b)  Elemzések, értékelések elvégzése.  

c)  Adattisztázás: Ha már teljes körűen látható, hogy milyen adatkezelések történnek, és 

milyen adatkezeléseket nem lehet jogszerűen tovább folytatni, akkor szükséges az 

adattisztázást végrehajtani.  

d)  Belső eljárásrendek, iratminták, tájékoztatók kidolgozása, oktatások megszervezés. 

e)  Szabályzatok elkészítése: A GDPR-nek való megfeleléshez kb. 8-10 adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzat elkészítése szükséges.  

Az elmondottakból adódóan a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalon túl 

adatvédelemmel érintett szerveik az alábbiak: 

- Dévaványa Város Önkormányzata, 

- Dévaványai Általános Művelődési Központ, 

- Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

- Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, 

- Ecsegfalva Község Önkormányzata, 

- Ecsegfalvi Óvoda. 

Mindezek alapján helyi beszerzési eljárás keretében meghívásos pályázat került 

lebonyolításra. A pályázat 2 évre vonatkozóan kérte az árajánlat megadását a fentebb már 

felsorolt intézményekre vonatkozóan. Az ajánlattételek beadási határideje 2019. június 21. 

péntek 10 óra volt.  

A határidőig 3 db szolgáltató nyújtotta be ajánlatát a következő tartalommal:  

 

1. KÖZINFORMATIKA NONPROFIT KFT.(1043 Budapest, Csányi L. utca 34.) 

Ajánlati ár:  bruttó 4.114.800,- Ft 

 

2. HANGANOV Kft. (2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.)  

Ajánlati ár:  bruttó 3.200.400,- Ft 

 

3. AVTINET SZOLGÁLTATÓ KFT.  (2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.)  

Ajánlati ár:  bruttó 6.444.203,- Ft 

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az árajánlat két éves időszakra vonatkozik.  
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Azontúl, hogy az alapdokumentumok kidolgozása, szabályzatok elkészítése megtörténik, azt 

az adatvédelmi tisztviselői munkát, amit a jogszabály leír, maga a cég fogja két éven keresztül 

folyamatosan ellátni.  

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 az előterjesztés ülésén megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület 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 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: 

173/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal által „GDPR előírásainak megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában 

indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „GDPR előírásainak megfelelő 

adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított beszerzési eljárás keretében a 

KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft.(1043 Budapest, Csányi L. utca 34), 

HANGANOV Kft. (2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.),  Avtinet Szolgáltató Kft.  (2230 

Gyömrő , Tulipán u. 38.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 

ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „GDPR előírásainak 

megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított beszerzési eljárás 

eredményeként a HANGANOV Kft. (2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.) bruttó 

3.200.400,- Ft összegű árajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „GDPR előírásainak 

megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása” tárgyában indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület a „GDPR előírásainak megfelelő adatvédelmi feladatok ellátása”  tárgyú 

pályázat megvalósításához szükséges forrást Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  folyamatos 
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9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy 2015. évben az önkormányzat sok mezőgazdasági földterületét haszonbérbe 

adta és mintegy 238 ha szántó és gyep maradt önkormányzati kezelésben. 

Az Önkormányzat a saját használatú földterületekkel kapcsolatban az AKG-s programban 

eredménytelenül pályázott, mivel az AKG 366 Euro/ha-os támogatását csak magánszemély, 

vagy gazdasági társaság veheti igénybe.  

Az elmúlt évek gazdálkodási évei, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

megalakítása felvetette azt a kérdést, hogy szabad-e az önkormányzatnak továbbra is 

gazdálkodni, vagy inkább bérbeadás útján hasznosítsa földterületeit. 

A kérdés eldöntéséhez azt már tudják, hogy amennyiben bérbeadás útján kívánják 

hasznosítani a mezőgazdasági területeiket úgy az önkormányzati gazdálkodásra megmaradt 

111,5655 ha szántó és 126,1751 ha gyep, legelő esetén - az elmúlt években bérbe adott 

földterületek átlag bérbeadási díjával (88. 000,- Ft/ha/év) számolva – legrosszabb esetben is 

mintegy 20,9 m Ft/év bevétellel számolhatnak. Ebben az esetben a legkisebb az 

önkormányzat személyi és pénzügyi befektetése, valamint a vállalt kockázat, viszont itt a 

legbiztosabb a bevétel. 

Fontos azt is megjegyezni, hogy amennyiben az önkormányzat keretei között fog a 

gazdálkodás tovább folyni, úgy a legjobb szándék és tudás mellett sem lehet a 

mezőgazdaságra eső pontos költségeket elkülöníteni, hiszen sok esetben igénybe veszik a 

gépeket, dolgozókat más tevékenység végzésére is, amelyek pontosan nem forintosíthatóak. 

Tényként rögzíthetik azt is, hogy a mezőgazdasági termelést mind az emberi erőforrás, mind a 

gép- és eszközkészlet tekintetében kizárólag külső szolgáltatás (bérmunka) igénybevételével 

tudják csak megvalósítani, mivel az önkormányzat tulajdonában lévő, termőföld művelésére 

alkalmas eszközeiket átadták használatra az AGRICOLA Dévaványa Kft-nek, valamint a 

dolgozók is a Kft. alkalmazottaivá váltak. A földek megmunkálásával kapcsolatos bérmunkák 

(földmunkázási munkák, aratás, permetezés) pedig jelentős kiadást képeznek a 

mezőgazdasági kiadások során.  

Az elmondottak alapján javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati vagyonról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzati gazdálkodásban lévő alábbi külterületi 

ingatlanok 2020. január 1-től 2024. december 31. napjáig szóló haszonbérletének licitálás 

útján történő meghirdetését. 

Elmondja, hogy az időpontja:  2019. július 22.  900 óra. 

Az árverés helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú 

tanácskozó terme. 

Az árverésen az induló licit:    

szántó esetén: 199.390,- Ft/ha 

rét; gyep; legelő esetén:   95.000,- Ft/ha 

Az árverésen az vehet részt, akinek nincs fennálló lejárt tartozása Dévaványa Város 

Önkormányzata felé.  

Az árverésre jelentkezni a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában 

lehet 2019. július 18-án 8-11:30 óráig. 

 

 Hrsz. Művelési ág ha AK 
1. 0439/10 szántó 10,5108 176 
2. 0439/11 szántó 4,5634 110 
3. 0439/12 szántó 0,2679 6,51 
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4. 0439/13 szántó 4,3938 95,78 
5. 0439/14 szántó 8,6751 180 
6. 0752/4 rét 4,1744 72,63 

7. 0752/18 rét 39,9011 694,28 

8. 0752/20 szántó 23,2415 487,15 

9. 0942/3 szántó 59,913 570,33 

10. 01246/1 gyep, legelő 2,423 17,68 

11. 01246/2 gyep, legelő 4,8067 28,65 

12. 01246/3 gyep, legelő 4,8066 22,11 

13. 01246/4 gyep, legelő 4,8068 18,51 

14. 01276 legelő 43,8282 209,05 

15. 01291/2 legelő 21,4283 102,27 

 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztés ülésén megtárgyalta. Javaslatuk, hogy az önkormányzat 

tulajdonában és gazdálkodásában lévő mezőgazdasági földterületeket bérbeadás útján 

hasznosítsák, ezért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet értelmében 

haszonbérletre licitálás útján hirdessék meg az előterjesztésben felsorolt területeket.  

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 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: 

174/2019.(VI.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

tulajdonában és gazdálkodásában lévő mezőgazdasági földterületeket bérbeadás útján kívánja 

hasznosítani, ezért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében 

haszonbérletre licitálás útján meghirdeti a következő külterületi ingatlanait: 

 

 Hrsz. Művelési ág ha AK 

1. 0439/10 szántó 10,5108 176 

2. 0439/11 szántó 4,5634 110 

3. 0439/12 szántó 0,2679 6,51 

4. 0439/13 szántó 4,3938 95,78 

5. 0439/14 szántó 8,6751 180 

6. 0752/4 rét 4,1744 72,63 

7. 0752/18 rét 39,9011 694,28 

8. 0752/20 szántó 23,2415 487,15 
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9. 0942/3 szántó 59,913 570,33 

10. 01246/1 gyep, legelő 2,423 17,68 

11. 01246/2 gyep, legelő 4,8067 28,65 

12. 01246/3 gyep, legelő 4,8066 22,11 

13. 01246/4 gyep, legelő 4,8068 18,51 

14. 01276 legelő 43,8282 209,05 

15. 01291/2 legelő 21,4283 102,27 

Az árverés időpontja:  2019. július 22.  900 óra. 

Az árverés helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú 

tanácskozó terme. 

Az árverésen az induló licit:    

szántó esetén: 199.390,- Ft/ha 

rét; gyep; legelő esetén:   95.000,- Ft/ha 

A haszonbérlet időtartama: 2020. január 1. – 2024. december 31.-ig 

Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát meghatalmazottja útján, aki a 

hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a 

földforgalmi törvény szerint termőföldet bérelhet, valamint igazolja, hogy nincs fennálló 

tartozása Dévaványa Város Önkormányzata felé, továbbá nincs adó-és köztartozása.  

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyeztetés céljából az árverés vezetője előtt 

magát igazolni, bemutatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását arról, hogy az 

önkormányzat felé nincs fennálló tartozása, valamint bemutatni az adó és köztartozásokról 

szóló helyi adó- és NAV adóigazolásokat. 

Az árverésre jelentkezni a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában 

lehet 2019. július 18-án 8-11:30 óráig. 

A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül megkötni. Amennyiben 

ennek nem tesz eleget az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második legjobb 

ajánlattevővel kell szerződést kötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt 

ajánlatához legalább 30 napig kötve van. 

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Feke László műszaki irodavezetőnél lehet a  

06-30/619-0153 vagy 06-66/483-100/122 mellék telefonszámokon. 

A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 

szerződést figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 46. §-ának 

rendelkezéseire. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet 4. § alapján az árverés meghirdetéséről gondoskodjon a Város 

honlapján, a Dévaványai Hírlapban, illetve a Békés Megyei Hírlapban. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, hogy az önkormányzati 

vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján az árverést 

folytassa le. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

 Földi Imre Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 

Határidő: értelem szerint 
 

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

megkezdése előtt? 
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Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – közösségi médiákban terjedő hír, hogy hétvégén nem szabad 

füvet nyírni. Több lakos kérdésként tette fel felé, hogy Dévaványán vasárnap valóban nem 

lehet füvet vágni? 

Valánszki Róbert polgármester – a felvetésre elmondja, hogy ez álhír. Bizonyosan vannak 

olyan önkormányzatok, ahol születtek erre vonatkozóan rendeletek. Dévaványán ilyen jellegű 

korlátozást tartalmazó rendelet nincs. Úgy gondolja, hogy a normális emberi együttélés 

szabályainak megfelelően mindenki el tudja dönteni azt, hogy mikor szeretné nyírni a füvet és 

teszi is azt. Mindenkit arra kér, hogy legyen türelmes a szomszédjával e tekintetben.   

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – a hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy mai napon 

az Ady E. u. 2. sz. alatt lévő ingatlan elől nem vitték el a hulladékot. A többi ingatlan elől 

igen.  

Elmondja, hogy felszólítást kaptak azok a lakosok, akik korábban kihelyezték a 

zöldhulladékot, mint ahogyan az elszállítás volt. A lakosok úgy értelmezték ezt, mintha 

büntetést kaptak volna. Zöldhulladékot a szállítás előtt egy-két nappal lehet kitenni, amely 

össze van kötve, vagy zsákokba van téve.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ürítési naptárnak megfelelően történik a 

hulladékok elszállítása. Elvárható az a lakosok részéről, hogy a hulladékot annak megfelelően 

helyezzék ki.  

Meg fogják kérdezni, hogy az Ady E. u. miért nem szállították el a hulladékot. Reméli, hogy 

nem arról van szó, hogy nem vitték ki időben.  

Kiss Károly alpolgármester – az árkok takarításával kapcsolatban szól röviden. Elmondja, 

hogy a Sport utcában lévő csapadékelvezetők kitakarítása szükséges lenne annak érdekében, 

hogy el tudjon folyni a víz.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ingatlan előtti közterület rendben tartása 

az ingatlantulajdonos feladata. Igyekszenek eljutni azon terhelt ingatlanokhoz, ahol ez nem 

megoldható. Szól a Szociális Szövetkezet kezdeményezéséről, amely a fűnyírásra vonatkozik. 

Ingyenesen ezt a feladatot nem végezhetik el, hiszen akkor a településen lévő 3.200 ingatlan 

előtt vághatnák a füvet. Ez bevállalhatatlan. Nincs akkora kapacitásuk, hogy füvet vágjanak és 

árkot takarítsanak a dolgozóik. A déli városrészen, amikor kapacitásuk van, végzik a 

feladatot. Nagyon sok helyen az árkokat betemették, nincs áteresz lerakva, így nem tud 

elfolyni a víz, ami nagyon nagy problémát okozott a legutóbbi belvizes időszakban. Úgy 

gondolták, hogy ezeket kiszedik, mivel van hozzá gépi kapacitás, de a helyreállítás az 

ingatlantulajdonos feladata lesz. Több helyen kitakarították már az átereszt. Sajnos munkaerő 

hiány van, így ezen feladatokra nem jut idő.       

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy augusztus 4-én kezdődik a futballszezon. 

Kérdése, hogy a futókör mikor fog elkészülni? Jó lenne szezon kezdete előtt megvalósítani 

annak érdekében, hogy ne kelljen máshol játszani a hazai csapatnak. Kérdése még, hogy erről 

a sportegyesület kapott tájékoztatást? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos információkat 

megosztja a sportegyesület elnökével. Elmondja, hogy a megvalósítás költségének 50 %-át,  

- az önrészt - átutalták a megadott számlaszámra, amelyet vissza fognak utalni tekintettel arra, 

hogy megváltozott a szervezet neve. Ezen összeget majd át kell utalni az új szervezet részére, 

amiről majd döntést kell hozniuk. A közbeszerzési eljárás folyik. Elmondták, hogy őszre 

szeretnék megépíteni a futókört. Sajnos ennyi információ áll rendelkezésükre. Az 

elmondottakkal tisztában van az egyesület elnöke is.    

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a Sport utcában a járdára, a kerékpárútra 

ráhajlanak a gyümölcsfák, ami a közlekedést akadályozza. Ebben rendet kellene tenni. 
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ki van adva feladatként.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy voltak olyan utcák, ahol elkezdték a 

rendbetételt. A lakosok részéről nem pozitív volt a visszajelzés. Az érintett ingatlanok 

tulajdonosai részére felszólítást küldenek.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja még, hogy a fürdőnél nagyon lehet érezni a 

sertéstrágya szagot. A büfénél az elmondottak miatt nagyon sok a légy. Megoldást kellene 

találni ez ügy tekintetében. Sokan jönnek vidékről, a strand kellemes lenne, de az említett 

tényező rontja a helyzetet. A strandolók nem azért fizetik ki a belépőt, hogy a kellemetlen 

szaggal szembesüljenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta képviselőnek az 

elmondottakat.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ingyen wifi a városközpontban kiépítésre került.  

Elmondja, hogy az újonnan felszerelt térfigyelő kamerák működnek. 

Elmondja azt is, hogy a kerékpárút megvalósítására beérkezett pályázatok elbírálása kapcsán 

rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása válik szükségessé. 

  

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

előtt? 

Megállapítja, hogy 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, valamint kitüntetési ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-6/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-13. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1620 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


