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DV/542-20/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    képviselő   

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő  

Földi Imre   képviselő 

Kiss Károly    képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambrusz-Szabó József képviselő  

  

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Smiri Sándor a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Rózsa 

Andrea a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátor, Koma Tamás a Dévaványai 

Rendőrs parancsnoka. 

Bizottságok nem képviselő tagjai: Szilágyi Ferenc, Kissné Varga Teréz, Varga Istvánné, 

Pocsai Istvánné, Dr. Demeter Erzsébet, Kajla Csilla.     

 

Valánszki Róbert polgármester – megnyitja a képviselő-testület alakuló ülését.  

Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

dr. Smiri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, a vendégként 

meghívottakat és a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.   

 

A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület 

létszáma: 9 fő. 

 

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására.  

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

3. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
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4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Az alpolgármester/ek megválasztása (titkos szavazással). 

Javaslattevő: Valánszki Róbert polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-

testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 

6. Az alpolgármester/ek eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

7. A polgármester illetménynek, költségtérítésének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

8. Az alpolgármester/ek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

11. Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló 27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bejelentések 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy 

indítványozzák-e egyéb önálló napirend megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

224/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 24-én tartandó 

alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
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3. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Az alpolgármester/ek megválasztása (titkos szavazással). 

Javaslattevő: Valánszki Róbert polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-

testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 

6. Az alpolgármester/ek eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

7. A polgármester illetménynek, költségtérítésének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

8. Az alpolgármester/ek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

11. Tájékoztató az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló 27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság 

elnökét tájékoztatójának megtartására. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti a polgármestert, a 

jegyzőnőt, a képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévőt.  

A Helyi Választási Bizottság elnöke a következőket mondja el:  

„2019. október 13. napján lezajlottak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.  

Településünkön a választás törvényes és eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, 

illetve a Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes 

határidőn belül nem érkezett. 

A 2019. évi önkormányzati választáson 1 polgármester jelölt indult, Valánszki Miklós Róbert 

független jelölt.  

A választáson Valánszki Miklós Róbert 1449 érvényes szavazatot kapott. A megválasztott 

polgármester Valánszki Miklós Róbert Úr lett. 
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A Helyi Választási Bizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságokba a FIDESZ-KDNP élt a 

delegálás lehetőségével.  

Október 13-án a település 6127 választópolgárából 1825 fő ment el szavazni, ez 29,79 %-os 

megjelentési arányt jelent, amely az 5 évvel ezelőtti választáshoz képest alacsonyabb, akkor 

ugyanis 44,6 %-os volt a részvételi arány. 

A 2019. évi önkormányzati választáson 15 képviselő-jelölt indult, amely kevesebb, mint 

amennyi a 2014. évi választáson volt, akkor ugyanis 24 jelölt indult. A település nagyságát 

figyelembe véve 8 képviselő került megválasztásra. A képviselő-jelöltek közül 11-en 

független jelöltként, 4-en FIDESZ-KDNP jelöltként indultak. 

A Képviselő-testületbe 5 független képviselő, 3 FIDESZ-KDNP képviselő jutott be. 

A választáson legtöbb szavazattal bekerült képviselő 958 szavazatot kapott, a legkisebb 

szavazatszám, amellyel még mandátumot lehetett szerezni 606 szavazat volt. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzati választáson 3 nemzetiségi képviselő került 

megválasztásra Mezei Béla (1976), Kovács Attila Tamás és Mezei Béla (1998) személyében. 

Kérem tájékoztatóm elfogadását.” 

Valánszki Róbert polgármester – a jelenlévők nevében megköszöni Dr. Hegedűs Istvánnak a 

választásról szóló tájékoztatást.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – elmondja, hogy a 

második napirendi pont keretében a polgármester eskütételére és az esküokmány aláírására 

kerül sor. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek 

felállni. 

Felkéri Valánszki Róbert polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, Valánszki Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

polgármester a törvényben meghatározott esküt letette. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a polgármestert az esküokmány, valamint az 

eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A polgármester az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amelyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 
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3. Napirendi pont 

 

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

eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

A polgármester megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

részére.  

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 

az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

képviselők a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a képviselőket az esküokmányok, valamint az 

eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A képviselők az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét a képviselők részére 

megküldték. A kiküldött anyaghoz képes változás az, hogy az Oktatási-, Közművelődési és 

Sport Bizottság neve megváltozott, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság névre. A jegyző 

elmondja, hogy minden bizottság létszáma 5 fő, amelyből 3 fő képviselő, míg 2 fő nem 

önkormányzati képviselő. Ebben változás nem történt. A bizottságok feladatkörében sem történt 

jelentős változás.  

Elmondja, hogy áttekintésre kerültek az önkormányzat önként vállalt feladatai. Ebben a helyi tévé 

működtetése, a nőgyógyászati szakrendelés, a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása, az állami 

fenntartásba került köznevelési intézmények működtetése is szerepelt. A felsorolt feladatok 

módosítása szükségessé vált, mivel egyes feladatok átkerültek állami fenntartásba.  

Áttekintésre kerültek az SZMSZ mellékletei, függelékei. A 2. számú függelék tartalmazza a 

bizottságok névsorát, amelynek módosítását eszközölni kellett.  

Elmondja még, hogy a kormányhivatalnak szakmai észrevételei voltak a jogszabályszerkesztéssel 

kapcsolatban, amelyek a kiküldött anyagba beépítésre kerültek.  
A jegyző megköszöni a figyelmet.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – néhány apróbb észrevétele van, amely fénymásolási hibából és 

elírásból adódik. 

A 18. § (1) b) pontjában szerepel, hogy „az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint 

értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez”. 

Kérdése, hogy az egymillió forint nettó, vagy bruttó összeg. 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy nettó összegről van 

szó.  

Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni a figyelmet, észrevételeit ennyiben kívánta 

ismertetni. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a változások átvezetésre fognak kerülni.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletét 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirend megtárgyalására, amely az 

alpolgármesterek megválasztására vonatkozik. 

A polgármester elmondja, hogy két alpolgármestert fog javasolni Mile Lajos és Kiss Károly 

képviselők személyében.  

A polgármester elsőként a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére Mile 

Lajos képviselőt javasolja az elkövetkezendő öt évre megválasztani. 

Megkérdezi Mile Lajos képviselőt, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján vállalja-e 

a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Mile Lajos képviselő – igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi 

megbízatású alpolgármesteri tisztséget. Kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az érintett képviselőnek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében be 

kell jelenteni a képviselő-testületnek személyes érintettségüket.  

A törvény értelmében a képviselő-testület az érintett képviselőt a döntéshozatalból kizárhatja.  

Elmondja, hogy a képviselő-testületnek konzekvens döntést kell hoznia, mivel nemcsak 

alpolgármestert választanak a mai ülésen, hanem bizottsági elnököket, valamint bizottsági 

tagokat is, az ők esetükben is fennáll a személyes érintettség. 

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni jegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Mile Lajos képviselő részére. 

Mile Lajos képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Mile Lajos képviselőt a döntéshozatalból 

ne zárják ki.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

225/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Mile Lajos képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során 

Mile Lajos képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

226/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Mile Lajos 

képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – másodikként a társadalmi megbízatású alpolgármesteri 

tisztség betöltésére Kiss Károly képviselőt javasolja az elkövetkezendő öt évre megválasztani. 

Megkérdezi Kiss Károly képviselőt, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján vállalja-

e a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Kiss Károly képviselő – igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi 

megbízatású alpolgármesteri tisztséget. Kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.  

A képviselő bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.  
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Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly képviselőt a szavazásból ne 

zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat és nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

227/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Kiss Károly képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során 

Kiss Károly képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

228/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Kiss Károly 

képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.  
 

Felelős:  Földi Imre a Szavazatszámláló Bizottság elnöke  

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai sorából hozzanak 

létre szavazatszámláló bizottságot, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 

A polgármester a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Földi Imre képviselőt, a 

bizottság tagjainak Nyuzó Marietta képviselőt, valamint Kónya Dávid János képviselőt. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Megállapítja, hogy javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnöke 

Földi Imre képviselő legyen, tagjai pedig Nyuzó Marietta képviselő, valamint Kónya Dávid 

János képviselő kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

229/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterek 

személyének megválasztására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 

bizottságot hoz létre, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke:   Földi Imre   képviselő 

A szavazatszámláló bizottság tagjai:  Nyuzó Marietta képviselő 

Kónya Dávid János képviselő 

 

A képviselő-testület megbízza a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 

lebonyolításával.  

 

Felelős:  Földi Imre a bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület 

„zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor;” 

Az érintettek kérték a zárt ülés tartását. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést tartsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

230/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza a titkos szavazás lebonyolítását.  

 

Valánszki Róbert polgármester – a zárt ülést követően megkéri Földi Imrét a 

szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a szavazás eredményét.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a képviselő-

testület tagjaiból létrehozott titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság, (melynek 

elnöke: Földi Imre, tagjai: Nyuzó Marietta, Kónya Dávid János) Mile Lajos alpolgármester-
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jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 9 fő önkormányzati 

képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt átadta. 

A titkos szavazás lebonyolítására a tanácskozó terem melletti 16. számú irodában lezárt urnát 

helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.  

A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a 

szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg: 

Mile Lajos     9 érvényes szavazatot kapott. 

Az érvénytelen szavazatok száma:    0 

A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 

érvényes szavazattal Mile Lajost alpolgármesternek megválasztotta. 

Egyúttal gratulál a bizottság nevében az alpolgármesternek.  

Valánszki Róbert polgármester – a szavazás eredményének megismerését követően ismerteti 

a Képviselő-testület határozatát, mely szerint 9 érvényes szavazattal, Mile Lajos képviselőt 

választotta az alpolgármesteri tisztségre.  

 

Határozat: 

231/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 9 érvényes 

szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Mile Lajost választotta 

meg. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  - 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.   

 

Valánszki Róbert polgármester – gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó 

munkát kíván részére.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a polgármester és a képviselő-testület bizalmát.  

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri Földi Imrét a szavazatszámláló bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a jelenlévőkkel a szavazás eredményét.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a képviselő-

testület tagjaiból létrehozott titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság Kiss 

Károly alpolgármester-jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 9 fő 

önkormányzati képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt átadta. 

A titkos szavazás lebonyolítására a tanácskozó terem melletti 16. számú irodában lezárt urnát 

helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.  

A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a 

szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg: 

Kiss Károly     9 érvényes szavazatot kapott. 

Az érvénytelen szavazatok száma:    0 

A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 

érvényes szavazattal Kiss Károlyt alpolgármesternek megválasztotta. 

Egyúttal gratulál a bizottság nevében az alpolgármesternek.  

Valánszki Róbert polgármester – a szavazás eredményének megismerését követően ismerteti 

a Képviselő-testület határozatát, mely szerint 9 érvényes szavazattal Kiss Károly képviselőt 

választotta az alpolgármesteri tisztségre.  
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Határozat: 

232/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 9 érvényes 

szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Kiss Károlyt választotta 

meg. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  - 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.   

 

Valánszki Róbert polgármester – gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó 

munkát kíván részére.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a polgármester és a képviselő-testület bizalmát.  

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely az 

alpolgármesterek eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke részére. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – gratulál az 

alpolgármestereknek a megválasztásukhoz.  

A Helyi Választási Bizottság elnöke kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek 

felállni. 

Felkéri Mile Lajos és Kiss Károly alpolgármestereket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek 

utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy az 

alpolgármesterek a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri az alpolgármestereket az esküokmányok, 

valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(Az alpolgármesterek az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
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7. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a polgármester 

illetményének, költségtérítésének megállapítása. 

Az alpolgármester megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.  

Valánszki Róbert polgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján.    

Mile Lajos alpolgármester – javasolja, hogy Valánszki Róbert polgármestert a 

döntéshozatalból ne zárják ki. 

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

233/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Valánszki Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt,  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Mile Lajos alpolgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 
Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a képviselő-testületnek alakuló ülésén kell 

döntést hozni a polgármester illetményéről. 
Elmondja, hogy az alakuló ülés egyik napirendi pontja a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása, melyet a képviselő-testület állapít meg az előterjesztésben 

felsorolt jogszabályok alkalmazásával. 

Az előterjesztésben ismertetett jogszabályok értelmében a polgármester illetményének 

számítása az alábbi: 

 az illetményalap 38.650,- Ft x 12 = 463.800,- Ft, 

 illetménykiegészítés az alapilletmény 50 %-a = 463.800,- Ft x 50 % = 231.900,- Ft, 

 illetménypótlék az alapilletmény 65 %= 463.800,- Ft x 65 % = 301.470,- Ft, 

 a főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez 

viszonyítottan kerül megállapításra, amely 997.170,- Ft, melynek 60 %-ra lesz 

jogosult a polgármester = 598.302,- Ft, 

 kerekítést figyelembe véve 598.300,- Ft. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének illetménye 598.300,- Ft/hó. 

 

A hivatkozott jogszabályok értelmében a polgármester költségtérítés számítása az 

illetményének 15 %-ban meghatározott összege 598.300,- Ft x 15 % = 89.745,- Ft/hó. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének költségtérítése 89.745,- Ft. 

Az alpolgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármester illetményét 2019. október 13. 

napjától 598.300,- Ft/hó összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

234/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Miklós Róbert 

polgármester illetményét 2019. október 13. napjától 598.300,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

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

Valánszki Róbert – polgármester nyilatkozik arról, hogy a 89.745,- Ft/hó,- Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

Mile Lajos alpolgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Mile Lajos alpolgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármester részére 2019. október 13. napjától 

illetménye 15 %-áig terjedő költségtérítést állapítsanak meg, amely 89.745,- Ft/hó, valamint 

tudomásul veszi a nyilatkozatát, mely szerint a költségtérítésről lemond kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

235/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Valánszki 

Miklós Róbert polgármester részére 2019. október 13. napjától illetménye 15 %-

áig terjedő költségtérítést állapít meg, amely 89.745,- Ft/hó. 

 

A Képviselő-testület Valánszki Róbert polgármester nyilatkozatát tudomásul 

veszi, mely szerint a 89.745,- Ft/hó összegű költségtérítésről lemond. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely az 

alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

A polgármester megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne 

zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

236/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Mile Lajos alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

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

Kiss Károly alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.    

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly alpolgármestert a szavazásból 

ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

237/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Kiss Károly alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése a következőket mondja ki: 

„ (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja  

90 %-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 

A társadalmi megbízatású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (5) bekezdésében van 

meghatározva az alábbiak szerint: 

„(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 

Az ismertetett jogszabályok értelmében az alpolgármester illetményének számítása az alábbi: 

 társadalmi megbízatású polgármester illetménye 598.300,- Ft 50 %-a = 299.150.- Ft, 

 a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum 299.150,- Ft 90 %-a = 

269.235,- Ft. 

Dévaványa Város Önkormányzat alpolgármesterének illetménye maximum  

269.235,- Ft/hó. 

A polgármester elmondja, hogy a Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: 

„(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának  

15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Az ismertetett jogszabályok értelmében az alpolgármester költségtérítés számítása a 

maximum illetményének 15 %-ban meghatározott összege 269.235,- Ft x 15 % = 40.385,- Ft. 

Dévaványa Város Önkormányzat alpolgármesterének maximális költségtérítése 

40.385,- Ft/hó. 

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester tiszteletdíját 269.235,- Ft/hó összegben 

állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

238/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mile Lajos 

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2019. október 24. 

napjától. Ezen időponttól tiszteletdíját 269.235,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármester tiszteletdíját 269.235,- Ft/hó összegben 

állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

239/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Károly 

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2019. október 24. 

napjától. Ezen időponttól tiszteletdíját 269.235,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
 

 

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

Mile Lajos alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 40.385,- Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester részére 40.385,- Ft/hó összegű 

költségtérítést állapítsanak meg, valamint tudomásul veszi, hogy a költségtérítésről lemond 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

240/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mile Lajos 

alpolgármester részére 2019. október 24. napjától tiszteletdíja 15 %-áig terjedő 

költségtérítést állapít meg, amely 40.385,- Ft/hó. 

 

A Képviselő-testület Mile Lajos alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi, 

mely szerint a 40.385,- Ft/hó összegű költségtérítésről lemond. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

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

Kiss Károly alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 40.385,- Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester részére 40.385,- Ft/hó összegű 

költségtérítést állapítsanak meg, valamint tudomásul veszi, hogy a költségtérítésről lemond 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

241/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Károly 

alpolgármester részére 2019. október 24. napjától tiszteletdíja 15 %-áig terjedő 

költségtérítést állapít meg, amely 40.385,- Ft/hó. 

 

A Képviselő-testület Kiss Károly alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi, 

mely szerint a 40.385,- Ft/hó összegű költségtérítésről lemond. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirend keretében javaslatot tesz a képviselő-testület 

bizottságainak összetételére. 

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében három bizottságot hoznak 

létre, amelyek a következők: 

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, 
- Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

- Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

A polgármester elmondja, hogy minden bizottság létszáma 5 fő, amelyből 3 fő képviselő, míg 2 

fő nem önkormányzati képviselő. 
 

A Bizottságok elnökeire és tagjaira az alábbiak szerint tesz javaslatot: 
 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

Elnök:  Földi Imre   képviselő 

Tagjai:  Nyuzó Marietta   képviselő 

 Kónya Dávid János  képviselő 

 és Kissné Varga Teréz  nem önkormányzati képviselő 

Szilágyi Ferenc   nem önkormányzati képviselő  

 

Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

Elnök:  Purger Ferenc   képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Varga Istváné  nem önkormányzati képviselő 

Pocsai Istvánné   nem önkormányzati képviselő 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

Elnök:  Ambruzs-Szabó József  képviselő 

Tagjai:  Nyuzó Marietta   képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Dr. Demeter Erzsébet nem önkormányzati képviselő 

Kajla Csilla   nem önkormányzati képviselő 

A polgármester elmondja, hogy dr. Ágoston Sándor képviselőnek volt egy módosító javaslata, 

mely szerint kérte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságból Kónya Dávid János helyére 

kerüljön be a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságba.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy dr. Ágoston Sándor képviselő bekerüljön a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottságba Kónya Dávid János képviselő helyére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással nem ért egyet azzal, hogy dr. Ágoston Sándor képviselő bekerüljön a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottságba.   

A polgármester megkérdezi, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételével 

kapcsolatban – a kiküldött javaslat szerint – kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételéről szavazzanak.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

Földi Imre képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kónya Dávid János képviselő részére.  

Kónya _Dávid János képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Földi Imre képviselőt, Nyuzó Marietta 

képviselőt, valamint Kónya Dávid János képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Földi Imre képviselőt, Nyuzó Marietta képviselőt, valamint Kónya 

Dávid János képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6. igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

242/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Földi Imre képviselőt, Nyuzó Marietta képviselőt, Kónya Dávid János 

képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a 

döntéshozatalból nem zárja ki.   
 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételével a következőképpen: 

Elnök:   Földi Imre   képviselő 

 Tagjai:  Nyuzó Marietta  képviselő 

   Kónya Dávid János  képviselő 

  Szilágyi Ferenc  nem önkormányzati képviselő 

Kissné Varga Teréz nem önkormányzati képviselő kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül egyetért a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételével a javaslat 

szerint.  

 

A polgármester javasolja, hogy hozzanak döntést az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

összetételéről.  

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc képviselő részére.  

Purger Ferenc képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kónya Dávid János képviselő részére.  

Kónya Dávid János – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Purger Ferenc képviselőt, Kónya Dávid 

képviselőt, valamint dr. Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Purger Ferenc képviselőt, Kónya Dávid képviselőt, valamint dr. 

Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

243/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Purger Ferenc képviselőt, Kónya Dávid János képviselőt és dr. 

Ágoston Sándor képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság összetételével a következők szerint: 
 Elnök:  Purger Ferenc   képviselő 

 Tag:  Kónya Dávid   képviselő 
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  dr. Ágoston Sándor  képviselő  

  Varga Istvánné   nem önkormányzati képviselő 

  Pocsai Istvánné    nem önkormányzati képviselő 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül egyetért az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság összetételével a javaslat 

szerint.  

 

A polgármester javasolja, hogy hozzanak döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

összetételéről.  

A polgármester megadja a szót Ambruzs-Szabó József képviselő részére.  

Ambruzs-Szabó József képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Ambuzs-Szabó József képviselőt, Nyuzó 

Marietta képviselőt, valamint dr. Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Ambuzs-Szabó József képviselőt, Nyuzó Marietta képviselőt, 

valamint dr. Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

244/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Ambruzs-Szabó József képviselőt, Nyuzó Marietta képviselőt és dr. 

Ágoston Sándor képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételével a következők szerint: 
 Elnök:  Ambruzs-Szabó József  képviselő 

 Tag:  Nyuzó Marietta   képviselő 

   dr. Ágoston Sándor   képviselő 
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 Dr. Demeter Erzsébet   nem önkormányzati képviselő 

 Kajla Csilla    nem önkormányzati képviselő 

kéri az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételével a javaslat 

szerint.  

 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a bizottságok összetételével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

245/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

 

I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

Elnök:  Földi Imre   képviselő 

Tagjai:  Nyuzó Marietta   képviselő 

 Kónya Dávid János  képviselő 

 és Kissné Varga Teréz  nem önkormányzati képviselő 

Szilágyi Ferenc   nem önkormányzati képviselő  

 

II. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

Elnök:  Purger Ferenc   képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Varga Istváné  nem önkormányzati képviselő 

Pocsai Istvánné   nem önkormányzati képviselő 

 

III. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

Elnök:  Ambruzs-Szabó József  képviselő 

Tagjai:  Nyuzó Marietta   képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Dr. Demeter Erzsébet nem önkormányzati képviselő 

Kajla Csilla   nem önkormányzati képviselő 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. október 24. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő napirendi pont keretében kerül 

sor a bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütételére, valamint az esküokmányok 

aláírására.  
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A polgármester megadja a szót Dr. Hegedűs István részére.  

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 

az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána 

mondani: 
 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

bizottságok nem képviselő tagjai a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a bizottságok nem képviselő tagjait az 

esküokmányok, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A bizottságok nem képviselő tagjai az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek 

a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely az 

önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) 

önkormányzati rendeletben foglaltakkal kapcsolatos tájékoztató. 

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

CLXXXIX. törvény 35. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, 

juttatásáról, költségtérítéséről: 

„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 

(1a)23 A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 

tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat 

meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 

számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.370220#foot23
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati képviselők és bizottságok 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a szabályozza az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíját, mely az alábbi: 

„(1) A Képviselő-testület a képviselők, a bizottságok képviselő tagjai és elnökei, a bizottságok 

nem képviselő tagjai, valamint a tanácsnokok tiszteletdíját a (2)-(4) bekezdésben foglaltak 

szerint határozza meg: 

(2)A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj alapdíjból és kiegészítő díjból tevődik 

össze. Az alapdíj összege havi bruttó 20.000,- Ft. 

(3) Azt a bizottsági tagot, aki: 

a) egy bizottságnak tagja az alapdíjon felül további havi bruttó 3.000,- Ft, 

b) legalább kettő, vagy annál több bizottságnak a tagja az alapdíjon felül további 

havi bruttó 54.750,- Ft  

kiegészítő díj illeti meg  

(4) Az alapdíjon felül további havi bruttó 77.750,- Ft kiegészítő díjazásra jogosult az a 

képviselő, aki egyben bizottság elnöke is. 

(5) Kiegészítő díjazás csak egy jogcímen adható.” 

A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a bizottság 

tagjának, elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok 

tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár. 

Kéri, hogy a Képviselő-testület tájékoztatásom elfogadását. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a tájékoztatót kéri az, kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

246/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati 

képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) 

önkormányzati rendeletben foglaltakkal kapcsolatos tájékoztatót. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  -  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a jövő hét folyamán tartandó bizottsági üléseken 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem biztos, hogy részt tud venni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta képviselőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a mai napon 14 órakor a polgármester 

részére küldött egy nagyon fontos e-mailt. Kérdése, hogy megnézte-e?  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ülés megkezdése előtt nem volt rá ideje, 

de el fogja olvasni.  
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A polgármester megadja a szót dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető 

helyettese részére, aki az ülés elején jelezte, hogy szólni kíván.    

dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – a Gyomaendrősi 

Járási Hivatal nevében gratulál a polgármesternek, a képviselőknek, a bizottságok tagjainak. 

Bízik abban, hogy az elmúlt években kialakult jó együttműködést a jövőben is tudják 

folytatni. A járási hivatal dolgozói azon lesznek, hogy a jogszabályi lehetőségek kereteiben 

segítsék az önkormányzat munkáját. Ezzel tegyenek egy „Jobb Magyarországért”.  

Köszöni a figyelmet.  

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

Megköszöni Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnökének, munkatársainak a 

munkáját. 

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

Megállapítja, hogy több bejelentés nem hangzott el. 

 

A polgármester megköszöni a munkát, még egyszer gratulál az alpolgármestereknek a 

képviselőknek, a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak. 

A jövő héten tartandó munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre jó munkát kíván, valamint 

az egész ciklusra vonatkozóan. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az alakuló ülést 1545 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert       Czene Boglárka 

polgármester        jegyző 


