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DV/542-18/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án 

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 

 

    

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

    

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár elnöke, Juhász Sándor az 

Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

hivatalvezető helyettese, 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 ciklus utolsó képviselő-testületi 

ülésén.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő nem jelent meg, aki 

jelezte távolmaradását.   

 

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. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó:  Varga Istvánné a Kuratórium elnöke 

 
2. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor a gazdasági társaság ügyvezetője 

 

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

módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5.  A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Általános iskolai körzethatár véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete támogatás felhasználási módjának 

módosítási kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terülte 

funkcióbővítő rehabilitálása” elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges 

önerőről.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 

keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás kivitelezésére” elnevezésű helyi beszerzésű 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. 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. 

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: 

210/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26-án tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó:  Varga Istvánné a Kuratórium elnöke 

 

2. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor a gazdasági társaság ügyvezetője 

 

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

módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5.  A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Általános iskolai körzethatár véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete támogatás felhasználási módjának 

módosítási kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terülte 

funkcióbővítő rehabilitálása” elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges 

önerőről.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntéshozatal az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat 

keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás kivitelezésére” elnevezésű helyi beszerzésű 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

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

Elmondja, hogy a júniusi ülés óta több alkalommal volt rendkívüli ülés, amelyeken a 

képviselőket tájékoztatta az aktuális eseményekről. 

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

Ismerteti a rendkívüli ülésen történteket: 

2019. augusztus 2. 

- Első napirend keretében elfogadták a Dévaványai Általános Művelődési Központ 

alapdokumentumait. (Alapító Okirat, SZMSZ, Bölcsőde Szakmai Program, Bölcsőde 

Házirend) 

- Pályázati hirdetményt fogadtak el szalmabála értékesítése kapcsán. 

- A Képviselő-testület az „Az önkormányzat által művelt földterületeken termelt 222,96 

tonna búza értékesítése” című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként a 

Kunsági Malom Kft. (5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 47.) ajánlattevő nettó 

49.500,- Ft/tonna összegű ajánlatát, azaz mindösszesen nettó 11.036.520,- Ft-os ajánlatát 

hirdette ki nyertesnek.  

- A Képviselő-testület egyetértett az ALFÖLDVÍZ Zrt. által az önkormányzat részére a 

Dévaványa ivóvízellátó rendszer, valamint a Dévaványa szennyvízelvezető- és tisztító 

rendszer vonatkozásában véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési tervben 

foglaltakkal. 

- Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatás odaítéléséről döntöttek, három 

esetben, mindösszesen 1.500.000,- Ft összegben. 

- Címzetes főorvosi cím használatára jogosult orvosok részére e címet tanúsító 

díszoklevél adományozásáról döntöttek.  

2019. augusztus 16. 
- Az „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén kerékpárút, valamint a Vörösmarty úti 

általános iskola előtti parkoló felújítására” elnevezésű helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.), nettó  

11.787.450,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.  

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy „Ajánlattétel a Dévaványa belterületén 

Batthyány utcában 376 fm hosszú szilárd útburkolat építésére” elnevezésű helyi 

beszerzési eljárás eredményeként a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9.), nettó 

19.594.490,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

haszonbéres ingatlanokat 1 éves időtartamra kívánja bérbe adni, 2019. szeptember 1. 

napjától 2020. augusztus 31 napjáig vonatkozó időszakra,  

1,- Ft/m2 + ÁFA bérleti díjért. 

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott telephely korszerűsítési program 

„Pályavilágítás felújítás” című beruházás megvalósításához - amelynek bruttó 

összege: 15.367.731,- Ft - szükséges 4.610.319,- Ft önerőt az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  

- Képviselő-testület a „Szalmabála értékesítése”című tárgyban indított értékesítési 

eljárás eredményeként Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-

liget 1.) ajánlattevő nettó 2.500,- Ft+Áfa/szalmabála, azaz bruttó 3.175,- Ft/darab 

ajánlatát hirdette ki nyertesnek.  

- Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait. 
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- Döntöttek arról, hogy 2019. szeptember 1. napjától a bölcsőde vezetői feladatait - mint 

többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége szervezeti 

formában 3 csoportos bölcsőde – 1 fővel kívánják ellátni. 

2019. augusztus - 16. ünnepi ülés 

- DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadása Szűcs Tibor Tamás részére. 

- Címzetes Főorvosi címek átadása. 

2019. augusztus 30. 

- Első napirend keretében elfogadták Dévaványa Város Településfejlesztési Koncepció 

Felülvizsgálatát. 

- Második napirendben Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 

fogadták el.  

- Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Multifunkcionális központi épület kialakítása” 

tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként a BÓLEM Építőipari Kft. (5600 

Békéscsaba, Őszi utca 3.) nettó 479.199.637,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. A 

munkaterület a hétfolyamán át lett adva, a munkálatokat hamarosan el fogják kezdeni. 

2019. szeptember 10. 

- A Képviselő-testület – név szerinti szavazást követően egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

-  úgy döntött,  hogy a „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. (2) b) pontja alapján eredménytelenek nyilvánítja, 

mivel a rendelkezésére álló nettó 255.485.900,- Ft anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez. 

- Képviselő-testület úgy döntött, hogy 100 darab 90 x 60 cm-es méretű címeres magyar 

zászlóval támogatja Székelykeresztúr Város Önkormányzatának „Ezer magyar zászlót 

Székelykeresztúrnak” elnevezésű kezdeményezését. 

 
- 2019.09.11-én volt Békéscsabán a Közfoglalkoztatási Kiállítás, amely minden évben 

megrendezésre kerül, ahol Dévaványa is képviseltette magát. Tudtak olyan dolgokat 

bemutatni, amellyel a megye élvonalába kerültek. 

- 2019.09.12-én Orosházán DAREH ülésen vett részt, sajnos harmadik alkalommal 

döntésképtelenség volt. 

- 2019.09.13-án az anyatejes világnapot ünnepelték. 

- 2019.09.20-án lebonyolításra került az autómentes nap.  

- 2019.09.21-én a „Betakarítási Ünnep” volt. 

- 2019.09.26-án DAREH ülésen volt, amely határozatképes volt. Költségvetés módosításáról 

döntöttek, valamint arról is, hogy zöld színű kukákat fognak szétosztani a településeken, 

lakosságszám arányosan. 16.000 db kukát tudnak szétosztani a megyében. Dévaványának 

366 db, 240 literes zöldhulladék gyűjtő edényzet fog jutni. A kiosztás módja még nem 

ismert.  

- 2019.09.26-án az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban egy általános 

tájékoztatót hallgattak meg, illetve a költségvetés 2. számú módosítása volt napirenden. 

- A kerékpárútról már szólt, a közbeszerzés az évvégére tud eredményt hozni. 

- A városháza kapcsán elmondja, hogy a területátadás megtörtént.  

- A bölcsőde épülete átadásra került, ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek. 

Eredményesen meg tudták kezdeni a nevelési évet.  

- Az üzemcsarnok elkészült, átadása megtörtént, a használatbavételi engedély is 

megérkezett. A bérbeadásra vonatkozó pályázatot ki tudják írni. Reményei szerint a 

következő testületi ülésen már tudnak nyertest hirdetni.  

- A kerékpárutak, utak, parkolók megépültek.  
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- A szennyvíztisztító-telep tervezésével kapcsolatban elmondja, hogy folyik a közbeszerzés, 

illetve a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó közbeszerzés is folyamatban van.  

- Az orvosi rendelő felújítására 60 millió forintot nyertek, a tervezési munkálatokat itt is 

szeretnék elindítani.  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

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

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

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 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: 

211/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2019.(V.30.), 

145/2019.(V.30.), 163/2019.(VI.13.), 166/2019.(VI.27.), 167/2019.(VI.27.), 

168/2019.(VI.27.), 169/2019.(VI.27.), 170/2019.(VI.27.), 171/2019.(VI.27.), 

173/2019.(VI.27.), 183/2019.(VIII.2.), 184/2019.(VIII.02.), 185/2019.(VIII.02.), 

186/2019.(VIII.02.), 188/2019.(VIII.02.), 189/2019.(VIII.02.), 196/2019.(VIII.16.), 

197/2019.(VIII.16.),  198/2019.(VIII.16.),  199/2019.(VIII.16.), 200/2019.(VIII.16.), 

204/2019.(VIII.30.),  205/2019.(VIII.30.), Dv. Kt. határozatok és a 176/2019.(VI.27.), 

194/2019.(VIII.02.), 178/2019.(VI.27.), 179/2019.(VI.27.), 180/2019.(VI.27.) 

181/2019.(VI.27.), 191/2019.(VIII.02.), 192/2019.(VIII.02.), 193/2019.(VIII.02.) 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 

Dévaványai Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékelése. 

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke a beszámolót elkészítette, 

amelyet megküldött. A polgármester megadja a szót Varga Istvánné elnök részére, ha az 

írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke – köszönti az ülésen 

megjelenteket. 

A leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a 

beszámolót.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Varga Istvánné elnöknek az elmondottakat.  

Az írásos beszámoló részletesen bemutatja tevékenységüket, amely szerteágazó. A települést 

több helyen képviselik, akár helyi rendezvényeken, akár más település rendezvényein. A 
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bizottságnak kiadványaik vannak, folyamatosan dolgozzák fel azokat az értékeket, amelyekre 

büszkék lehetnek, és szeretnék a megyei értéktárba felvetetni. 

Az értékek felöltése folyamatosan történik.  

A honlapra történő feltöltéssel problémák adódtak, amelyeket orvosolni fognak.  

Felmerült, hogy az értékek reklámozására promóciós anyag készüljön, amelyhez támogatást 

kérnek.  

Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási- Közművelődési és 

Bizottság ülésén elhangzott javaslatot.  

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

bizottságuk a tegnapi napon tartott ülésén megtárgyalta a beszámolót. 

A bizottság elnöke elmondja, hogy az írásos anyagban olvasható, hogy a „Még 2017 évben a 

Ványai táncokat a Folkműhely Egyesület javaslatával az Értéktár Bizottság is a Megyei 

Értéktárba javasolta. Ez évben kaptuk az értesítést, a Megyei Értéktár Bizottság döntése 

értelmében a „Ványai táncok” bekerültek a Megyei Értéktárba, melyről az oklevelet 

szeptember 7-én Békéscsabán a Megyenapon vehettük át.”  

Olvasható az is, hogy a szeretnék meglévő értékeiket szórólapok formájában is megjeleníteni, 

amelyhez anyagi támogatást kérnek.  

A bizottság elnöke megjegyzi, hogy erről már az új Képviselő-testület fog döntést hozni.  

Megköszöni a bizottság és az őket segítő szervezetek munkáját.  

A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megköszöni az Értéktár Bizottság munkáját. 

Elmondja, hogy szeptember 7-én a Megyenapon a Hagyományőrző Nők Egyesülete 

képviselte a települést, ahol a Közösségért megyei díjat vehették át. Ezúttal gratulál az 

egyesület minden tagjának.     

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 Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

212/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési 

Értéktár Bizottság beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az Értéktár Bizottság tagjainak a végzett munkát.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2 Napirendi pont 

 

 

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

AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Juhász Sándor a Kft ügyvezetője a beszámolót elkészítette. 

A polgármester megadja a szót részére, ha a leírtakhoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt 

tegye meg.  

Juhász Sándor AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezetője – köszönti az ülésen 

megjelenteket.  

A bizottsági ülésen is elmondta, hogy az beszámolóban is szólt arról, hogy a kerékpártárolók 

száma kevésnek bizonyult, ezért 42 kerékpár tárolására új tárolók beszerzése van folyamatban 

370.000,- Ft értékben. A kerékpártárolók leszállítása október első hetében várható. 

Megjegyzi, hogy a bölcsődéhez is ezen időpontban szállítják le a kerékpártárolókat. 

A zöldnövényzet kerítéssel körbe lett kerítve, a széle pedig körbe lesz rakva kővel. 

Röviden ennyivel kívánta a leírtakat kiegészíteni. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Az írásos anyagban olvasható, hogy a piaci helypénzekből származó bevétel 2018.12.01 és 

2019.08.31. közötti időszakban 1.500.000,- Ft volt. 

A kiadási oldalon munkabér+közteher, valamint a szemétszállítási díj szerepel 700.000,- Ft 

összeggel, valamint a 370.000,- Ft a 42 db kerékpártároló beszerzésének költsége.  

A polgármester elmondja az önkormányzat, mint tulajdonos látja el a piac területén lévő 

épület, takarítási, karbantartási üzemeltetési feladatait, amelynek költsége  

2018.12.01.-2019.08.31. közötti időszakban 450.362,- Ft volt. A kiadás felette van a 

bevételeknek. Az összes kiadás 1.520.362,- Ft.  

Megjegyzi, hogy a fűtési szezon még ezt követően fog elkezdődni. Tény az is, hogy 

kerékpártárolót sem kell minden évben beszerezni. 

Bízik abban, hogy az önkormányzatnak nem kell forrást biztosítani az üzemeltetéshez.  

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az árusítás a piacterületén történjen. 

Juhász Sándor AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy ez a probléma 

meg lett oldva.  

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

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

bizottság a beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

213/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AGRICOLA Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.) által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(Az AGRICOLA Dévaványa Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet 2. 

számú módosítása. 

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

kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? 

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

negyedévben szükséges módosítani az első negyedév kivételével. 

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.  

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. 

Jelen előterjesztésben a módosítási javaslat 17.937 eFt előirányzat csökkenés. A módosítással 

a költségvetés fő összege bevétellel, kiadással egyezően 4.033.175 eFt-ra módosul. A 

csökkenést indokolja, hogy a külterületi utak beruházás nem valósult meg. Tehát a 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a módosítási javaslat 

szerint csökken 26.863 eFt-tal, amely a külterületi utak pályázaton nyert támogatás összege. A 

támogatási összeg vissza lett utalva.  

Elmondja, hogy a felújítási kiadások között szerepel a tartalékból tévesen átvezetett  

17.646 eFt, a költségvetés következő módosításakor visszavezetésre fog kerülni. 

A felújítások előirányzatának módosítási javaslata 24.361 eFt növekedés, 261.797 eFt-ról 

286.158 eFt-ra emelkedik. Havaria gépi rekonstrukció miatt a módosítás 415 eFt, belterületi 

járdák (Bethlen, Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u.) felújítása 6.300 eFt.  

Az irodavezető elmondja, hogy a költségvetés 2. módosításával a Margaréta Intézménynél az 

engedélyezett létszám 6 fő takarítóval emelkedik. A módosítás után az átlagos statisztikai 

létszámuk 50 fő lesz. Bérnövekedés nincs, mivel az eredeti előirányzatban szerepel, csak a 

létszám nem lett módosítva.  

A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok 

részletezve vannak az írásos anyagban.  

Tehát a javaslat elfogadásával a 2019. évi költségvetési rendelet fő összege 4.051.112 eFt-ról 

4.033.175 eFt-ra módosul. 

Röviden ennyit kívánt kiegészítésként elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottak.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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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 – 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 – 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 bizottsági javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy a módosítási javaslat 17.937 eFt előirányzat csökkenésről szól.  

A javaslat elfogadásával a 2019. évi költségvetési rendelet fő összege 4.051.112 eFt-ról 

4.033.175 eFt-ra módosul. 

A csökkenést indokolja, hogy a külterületi utak helyreállítására elnyert támogatás vissza lett 

utalva a testület döntése alapján, tekintettel arra, hogy a beruházás költsége oly mértékben 

emelkedett, hogy ahhoz saját forrást nem kívántak biztosítani.   

Tehát a visszautalt támogatással csökken a költségvetés fő összege.  

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 a tervezetben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy az 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 teljesítés a költségvetés 2. módosításának előirányzataihoz lett viszonyítva, amely 

módosítást az előző napirendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-testület. 

A módosított előirányzat bevétellel kiadással egyezően 4.033.175 eFt.  

A polgármester megadja a szót a gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a tájékoztatóban 

szereplő adatok a 2019. június 30-ig pénzügyileg teljesült tételeket tartalmazzák.  
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A teljesítés a költségvetés 2. módosításának előirányzataihoz lett viszonyítva, amelyet az 

előző napirend keretében tárgyaltak.  

A bevételek és a kiadások 50 % körül alakultak, tehát időarányosan.  

Röviden említést tesz a tartalékról.  

A módosított előirányzat bevétellel kiadással egyezően 4.033.175 eFt.  

A bevételek alakulását az előterjesztéshez csatolt B jelű táblázatok szemléltetik. 

A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt K jelű táblázatok szemléltetik. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

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 előterjesztést megtárgyalta. A testület felé elfogadásra javasolják az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

214/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. június 

30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

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

kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a rendeletmódosítás indokoltságát az adja, hogy a költségalapú bérlakás 

bérlőjének a lakásbérleti szerződése megszűnése esetén ki kell költözni az ingatlanból akkor 

is, ha újból pályázik ugyanarra az ingatlanra. Az alábbi módosítással az Igazgatási és 

Szervezési Iroda - figyelve a szerződés lejáratát el tudja indítani a pályázati hirdetményt és 

amennyiben a költségalapú bérlakás bérlője eredményesen vissza tud pályázni, akkor nem 

kell kiköltöznie. Továbbá a rendelet módosításával a 7. § (6) bekezdés c) és d) pont 

szabályozása összhangba kerül.  

Annak érdekében, hogy az elmondott javaslat realizálódjon szükséges a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbi szerint: 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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(3) Az Iroda a pályázati hirdetményt a lakás bérleti szerződés lejártát megelőző legalább 60 

napon belül vagy a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül köteles megjelentetni az 

önkormányzat hivatalos újságjában, valamint annak honlapján is 

A Rendelet 7. § (6) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

d) egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további havi lakbér – legfeljebb 4 évre – 

szerződéskori egyösszegű megfizetése esetén 5 pont/hó. 

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

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 – 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 – 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 bizottsági javaslat ismertetését.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

módosításával a tervezetben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

 

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

módosítása 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozással 

kapcsolatos.  

Ezen anyaggal kapcsolatban a bizottsági vélemények eltérőek voltak.   

Elmondja, hogy az előterjesztés készítésekor figyelemmel voltak arra, hogy a diákoknak 

lehetőségük van pályázni az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

gyomaendrődi járásban” című kiírásra, amely sokkal kedvezőbb a BURSA HUNGARICA 

ösztöndíjtól.  

Az EFOP-os pályázat keretében a középiskolások 25.000,- Ft/hó, míg a felsőoktatásban 

tanuló diákok 50.000,- Ft/hó összegre pályázhatnak. 
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A polgármester elmondja, hogy BURSA HUBGARICA ösztöndíj összege sokkal 

kedvezőtlenebb, mint az EFOP-os pályázaté, mivel az 6.000,- Ft/hó.  

Az írásos anyagban két határozati javaslat szerepel. Az első javaslat, hogy az idei évben ne 

csatlakozzanak az ösztöndíjrendszerhez, a második pedig, hogy csatlakozzanak. Ha a második 

javaslat kerül elfogadásra, akkor azt is el kell dönteni, hogy 10 hónapra lehessen pályázni, 

vagy háromszor 10 hónapra. 

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

elhangzottakat. 

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

bizottságuk javasolja, hogy ne csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, mivel az EFOP-os pályázat sokkal 

kedvezőbb.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat 

Megadja a szót Kanó József részére. 

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

bizottságuk a tegnapi napon tárgyalta meg az előterjesztést. A bizottsági tagok egyhangúlag 

támogatták, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, valamint a bírálati szabályzatot fogadják el.  

Elmondja, hogy számára nem volt ismert a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata.  

Úgy gondolja, ha csak 10 diákok tudnak helyzetbe hozni ezen támogatással, akkor az már 

megérte. 

Valánszki Róbert polgármester – már elmondta, hogy közel 50 diákot tudnak ösztöndíjban 

részesíteni, folyamatban van egy újabb kiírás. Ezen pályázat nem zárja ki azt, hogy a Bursa 

Hunagrica ösztöndíj rendszeren keresztül támogassanak diákokat.  

Szól az állami szociális normatíva keretről, amelyet az idei évben közel 40 millió forinttal 

csökkentettek le. Az idei normatíva mértéke még nem ismert.  

Megjegyzi, hogy dönthetnek az ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásról, de ebben az 

esetben a bizottságnak kevesebb lesz a rendelkezésre álló kerete a következő költségvetési 

évben.  

A Gazdasági Bizottság nem támogatta a csatlakozást.  

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

bizottság nem támogatta a csatlakozást. Véleményük szerint a pályázók jobban járnak az 

EFOP-os pályázattal. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az előző években a Bursa 

Ösztöndíjrendszerre biztosított keret majdnem teljes egészében ki volt használva. Az idei 

évben 6 fő jelentkezett erre a lehetőségre. Meglátása szerint sokkal kedvezőbb az EFOP-os 

lehetőség a magasabb összeg miatt. Elmondja, hogy az EFOP-hoz az önkormányzatnak saját 

forrást nem kell biztosítani, 100 %-os támogatottságú a pályázat. Véleménye szerint a Bursa 

rendszer akkor lenne kedvező, ha legalább 25.000,- Ft-ra meg tudnák emelni a pályázható 

összeget, amire nincs lehetőségük.  

Elmondja, hogy az EFOP-os pályázat egy tanulmányi évre szól, a Bursa pedig 3 x 10 hónapra. 

A Bursa esetében a 3 x 10 hónapos támogatás 360.000,- Ft-ot jelent, míg az EFOP-os 

pályázatnál egy tanulmányi év 500.000,- Ft-ot. 

Kéri a képviselők véleményét, javaslatát.  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, ha csatlakoznak a Bursa rendszerhez és az idei évben 

igénybe vette a tanuló az EFOP-os lehetőséget, akkor a következő évben pályázhat a Bursa 

Ösztöndíjrendszerre? 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy akár mindkettőre egyszerre is lehet 

pályázni. Az önkormányzatnál kell megnézni, hogy tudják-e mind a két lehetőséget 

támogatni. 

Elmondja, ha az idei évben nem csatlakoznak a Bursa rendszerhez, attól a jövő évben 

csatlakozhatnak. Megjegyzi, hogy jövőre már EFOP-os pályázati forrás nem lesz.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, ha úgy dönt a 

testület, hogy csatlakoznak a Bursa rendszerhez, abban az esetben a 6.000,- Ft/hó összegen 

célszerű lenne emelni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a bírálati szabályzatban az egy főre jutó 

jövedelem jogosultsági határa a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, 

ami 2019. évben 57.000,- Ft/fő. Meglátása szerint ezen is szükséges lenne változtatni, hogy a 

pályázónak nagyobb esélye legyen. Megjegyzi, hogy az előző években nagyobb volt az 

érdeklődés.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy most arról kell döntést hozniuk, hogy 

csatlakozni kívánnak-e az ösztöndíjrendszerhez, vagy sem.  

Elmondja, hogy a Bursa rendszer jövedelemhez van kötve, az EFOP-os pályázat pedig 

tanulmányi eredményhez.  

Az elhangzottakból az állapítható meg, hogy csatlakozzanak a Bursa pályázati rendszerhez.  

Megadja a szót Kanó József részére. 

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

„A”, és a „B” típusú rendszerhez csatlakozzanak, valamint a pályázandó összeg 8.000,- Ft/hó 

legyen. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, valamint havi 8.000,- Ft 

mindösszesen 1.200.000,- Ft összegben biztosítsanak támogatásként a pályázók részére kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

215/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

 

A Képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, 

felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében elkülönített alapot hoz 

létre a szociális keret terhére. 

A Képviselő-testület havi 8.000,- Ft, mindösszesen 1.200.000,- Ft összegben biztosít 

támogatást a pályázók részére. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
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2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési 

Feltétele szerint. 

Mellékletek:  1. számú melléklet „A” tipusú pályázati kiírás 

  2. számú melléklet „B” tipusú pályázati kiírás 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 

rendjének és megállapításának módjára (a 2020. évi pályázatok tekintetében) vonatkozó 

Bírálati Szabályzatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

216/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 

megállapításának módjára (a 2020. évi pályázatok tekintetében) vonatkozó Bírálati 

Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági 

Főosztálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése 

értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely 

szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerezi az illetékességi területén 

található települési önkormányzatok véleményét. 

Az elmondottak alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 

Hatósági Főosztálya azzal a kéréssel fordult Dévaványa Város Önkormányzatához, hogy az 

általuk 2019. február 27-én kelt BE-02/04/249-49/2019. ügyiratszámú levél mellékleteként 

megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására 
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vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot 2019. október 31. 

napjáig szíveskedjen részükre megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

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

Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Békés Megyei Kormányhivatal által 

kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak meghatározására 

vonatkozó tervezetet. 

A nem állami, nem települési önkormányzat által fenntartott Szegedi Kis István Református 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye esetében a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 

beiskolázási körzethatár a település közigazgatási területe. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

javaslatukat.  

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

hogy a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a határozati javaslattal és azt 

fogadja el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

217/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 

Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatáraival. 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Dévaványa 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban az alábbi: 

 

 Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 37 fő, 

 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye 11 fő. 

 

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

döntésről értesítse.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2019. október 31. 
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 

részére az 57/2019. (III. 28.)  Dv. Kt. határozata alapján 50.000,- Ft támogatást nyújtott. 

A támogatott célok közt megjelölt Közös fürdőzés Dévaványa strandfürdőben - belépőjegy 

vásárlásának költsége kisebb mértékű lett a tervezett összegnél, (21.000,- Ft helyett  

10.450,- Ft) a közös fürdőzést követő étkezés Dévaványán program pedig elmaradt (9.000,- Ft 

helyett 0,- Ft). 

A fennmaradó összeget másik rendezvény kiadására szeretnénk fordítani: Karácsonyi 

ünnepség a Körzeti Csoport tagjai részére (20.000,- Ft helyett 39.550,- Ft). 

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 javasolja, hogy a kérelmet támogassa a Képviselő-testület, tehát a támogatási összeg 

átcsoportosításával egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

218/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 13/a. 

elnöke: Sípos Erika) részére az 57/2019.(III.28.) Dv. Kt. számú határozat alapján megítélt 

támogatási összeg átcsoportosítását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

- Közös fürdőzés Dévaványa strandfürdőben - belépőjegyek vásárlása:  10.450,- Ft 

    

- Karácsonyi ünnepség a Körzeti Csoport tagjai részére:                         39.550,- Ft 

    

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 

módosításának aláírásáról. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2019.10.30 

 

 

9. Napirendi pont 

 

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

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terülte funkcióbővítő rehabilitálása” 

elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges önerő biztosításáról való döntéshozatal.  
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Elmondja, hogy 2019. szeptember 16-án megkötésre került az a kivitelezésre vonatkozó 

szerződés, melynek célja a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terülte 

funkcióbővítő rehabilitálása” című pályázat megvalósítására vonatkozik. A kivitelezési 

szerződés összege bruttó 608.583.539,- Ft, mely lényegesen magasabb összeg a támogatás 

során megítélt és építésre fordítható 460.949.586,- Ft-nál. A lebonyolításhoz szükséges 

szerződések – kivéve az eszközbeszerzésre és soft tevékenységre vonatkozóan – megkötésre 

kerültek. A költségnövekmény támogatására kérelmet szeretnének benyújtani a Közreműködő 

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

498.043.339,- Ft 15 %-át, azaz maximum bruttó 74.706.500,- Ft-ot. Ezen felül maradó 

kivitelezési összeget az önkormányzatnak, mint önerőt vállalnia kell. 

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 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

219/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-2.1.1-

16-BS1-2017-00003 kódszámú „Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása 

Dévaványán” elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 74.706.500- Ft értékben 

költségnövekmény támogatása iránti igénnyel fordul a Közreműködő Szervezethez. 

A lebonyolításhoz szükséges fennmaradó 81.407.345, Ft-ot, mint önerőt saját 

költségvetése tartaléka terhére vállalja finanszírozni. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségnövekmény támogatása 

iránti igény benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. szeptember 31. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében döntést szükséges hozniuk az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-

00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás kivitelezésére” elnevezésű 

helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyert az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 

kódszámú, „Teremts Esélyt Program - Dévaványa” című pályázati konstrukció 

megvalósításához.  A pályázat részét képezi négy lakás felújítása, melyből kettőt már 
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felújítottak (Széchenyi utca 5/1. és 5/2.), kettő pedig felújításra vár. A felújítandó lakásokra 

négyzetmétereiként bruttó 70.000,- Ft támogatást kaptak, mely az alábbiak szerint oszlik el: 

 

Lakás Elnyert támogatás (bruttó) 

3. Árpád utca 6. 5.539.800,- Ft 

4. Árpád utca 8. 3.974.600,- Ft 

 

A felújításba beleférő tételek többek között a lakások fűtésének és villamos rendszerének 

felújítását, nyílászáróinak cseréjét jelenti, illetve a legszükségesebb beavatkozásokat. A 

lakások felújítására helyi beszerzési eljárást indítottak el, az ajánlattételre öt vállalkozást 

kerestek meg. 

A megadott határidőig, 2019. szeptember 13-án 10.00 óráig volt lehetőség az ajánlatok 

benyújtására. A megadott határidőig egy vállalkozó jelezte, hogy ajánlatot nem kíván 

benyújtani.  

A megadott határidőig négy ajánlat érkezett be, az alábbi tartalommal: 

 

Megnevezés Lakások Nettó 

vállalási ár 

ÁFA Bruttó 

vállalási ár 
Feke László egyéni 

vállalkozó  
(5510 Dévaványa 

Kinizsi u. 25.) 
 

3. lakás 
4.634.927,- Ft 1.251.430,- Ft 5.886.357,- Ft 

4. lakás 
5.933.348,- Ft 1.602.004,- Ft 7.535.352,- Ft 

Összesen 
10.568.275,- Ft 2.853.434,- Ft 13.421.710,- Ft 

Épcenter Kft.  
(5553 Kondoros, 

Csabai u.41.) 
 

3. lakás 
4.767.353,- Ft 1.287.185,- Ft 6.054.539,- Ft 

2. 4. lakás 
6.102.873,- Ft 1.647.776,- Ft 7.750.648,- Ft 

Összesen 
10.870.226,- Ft 2.934.961,- Ft 13.805.187,- Ft 

Kondor-Szolg. Kft. 

(5553 Kondoros, 

Munkácsy utca 2.) 
 

3. lakás 
4.899.780,- Ft 1.322.941,- Ft 6.222.720,- Ft 

4. lakás 
6.272.397,- Ft 1.693.547,- Ft 7.965.944,- Ft 

3. Összesen 
11.172.177,- Ft 3.016.488,- Ft 14.188.664,- Ft 

Agricola Dévaványa 

Kft.  
(5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1.) 
 

4. 3. lakás 
4.414.216,- Ft 1.191.838,- Ft 5.606.054,- Ft 

5. 4. lakás 
5.650.808,- Ft 1.525.718,- Ft 7.176.526,- Ft 

Összesen 
10.065.024,- Ft 2.717.556,- Ft 12.782.580,- Ft 

 

A polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Aricola Dévaványa Kft. tette. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beruházás a megadott határidőn belül el fog készülni.  

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 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 

felé. Tehát az Agricola Dévaványa Kft. nettó 10.065.024,- Ft + ÁFA = bruttó 12.782.580,- Ft 

összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

220/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az 

EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás 

kivitelezésére” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 

kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-

2017-00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás kivitelezésére” 

tárgyban indított beszerzési eljárásra a Feke László egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 

Kinizsi u. 25.), Épcenter Kft. (5553 Kondoros, Csabai u. 41.), Kondor-Szolg Kft. (5553 

Kondoros, Kodály u. 16.) és az Agricola Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 3. és 4. sz. 

lakás kivitelezésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Agricola 

Dévaványa Kft. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) összesen nettó 10.065.024,- Ft + ÁFA 

= bruttó 12.782.580,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 3. és 4. sz. lakás 

kivitelezésére” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 kódszámú „Teremts Esélyt Program - 

Dévaványa” című pályázat megvalósítása során az 3. sz. és 4. sz. lakás felújításához 

szükséges forrást az önkormányzat a pályázat terhére és 2019. évi költségvetésének tartalék 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. október 31. 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa, Kisújszállási út 41. szám alatti telephelyen 

mintegy 1.500 m3-nyi beton- és 250 m3-nyi téglatörmelék halmozódott fel, melyet 

önkormányzati útalapok készítésére, illetve építési beruházáshoz szeretnék felhasználni. 
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A beton- és téglatörmelék törésére a beszerzési szabályzat értelmében három vállalkozástól 

kértek árajánlatot.  

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2019. szeptember 26. 11:00 óráig 2 ajánlat érkezett, melyek 

az alábbiak: 

1. EURO MOBIL PLUSZ KFT. - 1089 Budapest, Visi Imre u. 12. 

Ajánlati ár beton törmelék törésére: 2.500,- Ft/m3+Áfa 

Ajánlati ár tégla törmelék törésére: 1.600,- Ft/m3+Áfa 

2. Fehér és Fehér Útépítő Kft. - 5900 Orosháza, Szőlő krt. 9. 

Ajánlati ár beton törmelék törésére: 3.150,- Ft/m3+Áfa 

Ajánlati ár tégla törmelék törésére: 2.200,- Ft/m3+Áfa 

Az ajánlatkérésben az elszámolás a tényleges munkavégzést követő felmérés alapján kerül 

számlázásra, az ajánlatok, valamint az összességében legkedvezőbb ajánlat szempontja szerint 

lesz kiválasztva. 

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

javaslatukat.  

Látható, hogy a „Dévaványa, Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék 

törése” tárgyában indított beszerzési eljárásra a legkedvezőbb ajánlatot az EURO MOBIL PLUSZ 

Kft. adta, mely szerint betontörés 2.500,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörés 1.600,- Ft/m3+Áfa 

összeg.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

221/2019.(IX.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt téglagyári telepen 

felhalmozott beton- és téglatörmelék törésének tárgyában indított eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, Kisújszállási úti 

telephelyen felhalmozott beton- és téglatörmelék törése” tárgyában indított beszerzési eljárásra 

érkezett EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, Visi Imre u. 12.) és a Fehér és Fehér 

Útépítő Kft. (5900 Orosháza, Szőlő krt. 9.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyában indított 

beszerzési eljárás eredményeként az EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, Visi Imre 

u. 12.) betontörésre adott 2.500,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörésre adott  

1.600,- Ft/m3+Áfa összegű ajánlatát, mint az összességében legkedvezőbb összegű 

ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 

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

Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyában indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Fehér és Fehér Útépítő Kft. (5900 Orosháza, Szőlő krt. 9.) 

betontörésre adott 3.150,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörésre adott 2.200,- Ft/m3+Áfa összegű 

ajánlatát, mint 2. legkedvezőbb ajánlatot jelöli meg és a beszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének visszalépése esetén vele köt szerződést tárgyi munkára. 
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4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 

Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton- és téglatörmelék törése” tárgyában indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges forrást az önkormányzat 2019. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Jónás Tibort korábban támogatta a 

Képviselő-testülete a tekintetben, hogy az MLSZ képzésén részt tudjon venni. 

Az elmondottak miatt mond köszönetet. 

A polgármester felolvassa a köszönő levelet, amely a következő:  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tudatom Önökkel, hogy Labdarúgó Erőnléti Edző (MLSZ) képesítésemet sikeres vizsgák 

után megszereztem.  

Segítségükért ezúton mondok köszönetet Önöknek. 

Köszönettel tartozom továbbá a BOBAT kezelőágy beszerzéséért a gyógyászatra, hiszen ez 

mind a betegek gyógyulását, rehabilitációját, mind a humánerőforrás egészségének 

megőrzését szolgálja. 

További köszönettel tartozom, hogy a helyi középiskolába járó fiatalok számára biztosították 

alapítványokon keresztül a helyi strandfürdő használatát. 

Utóbbiak hozzájárultak a munkakörülmények, ezen keresztül a munka minőségének 

javulásához. 

Közös együttműködő munkánk pedig a településünk fejlődéséhez, élhetővé tételéhez járul 

hozzá.  

Tisztelettel: Jónás Tibor testnevelő, földrajz tanár, gyógytornász-fizioterapeuta, lapbdarúgó 

erőnléti edző.” 

Bízik abban, hogy munkája során kamatoztatni tudja ezen képesítést.  

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a belügyminisztériumi pályázaton közel 30 

millió forintot nyertek, amelyhez önerőt is vállaltak. Három óvodai telephely teljes 

tetőfelújítása fog megvalósulni az elnyert támogatásból. A Könyves Kálmán úti, a Hajós úti és 

az Eötvös úti óvodai telephelyekről van szó.  

Örömmel jelenti be, hogy több civil szervezetnek pozitívan bírálták el a Leaderes pályázatát.  

Elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott tájékoztatás alapján a leendő 

városháza előtt megvalósítandó túzok szoborra 2,5 millió forintot nyertek. Ehhez a 

megvalósításhoz a leaderes pályázatból is tudnak forrást tenni.  

Elmondja még, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló ¾ éves tájékoztató októberi ülés 

helyett a novemberi ülésen lesz megtárgyalva, a választási munkák miatt.  

Röviden ennyiben kívánt még tájékoztatást adni a Képviselő-testület számára.  

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
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Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját. Az aktuális 

anyagokat pontosan, határidőre készítették el és terjesztették a testület elé. Megköszöni a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal munkáját is. 

Jó egészséget kíván a további munkához.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

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

alpolgármestert nem kívánja megismételni. Szintén köszönetet mond a hivatal dolgozóinak a 

végzett munkáért.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal hivatalvezető helyettese részére. 

dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – köszönti az 

ülésen megjelenteket.  

A Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője és dolgozói nevében megköszöni a 

konstruktív együttműködést, ami az elmúlt években példaértékű volt. Jó egészséget kíván, és 

minél többen menjenek el választani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Smiri Sándornak az elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József részére.  

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

bizottságuk október 7-én tartja a munkatervszerinti zárt ülését.  

Jó kívánságát fejezi ki a jelenlévők és a tévénézők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat 

Megköszöni a tévénőzőknek, hogy nyomon követték a képviselő-testületi munkát. Sok sikert 

kíván a választásokon. 

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

előtt? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a jelenlévők 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 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/972-8/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1650 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


