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DV/542-28/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 25-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő  

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő  

 

Távolmaradt:  Czene Boglárka jegyző 

 

  

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Szűcs Mariann főkönyvelő, Feke László műszaki 

irodavezető, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes 

létszámmal jelen van.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Margaréta Intézmény jutalom és munkaruha kifizetési kérelme. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Margaréta Intézmény létszám bővítési kérelme. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Bejelentések. 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

270/2019.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 25-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Margaréta Intézmény jutalom és munkaruha kifizetési kérelme. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Margaréta Intézmény létszám bővítési kérelme. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Bejelentések 

 

 

dr. Ágoston Sándor képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 8 fő. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata és 

költségvetési szervei dolgozóinak 2019. évi munkájának elismeréseként felmerült az az 

elképzelés, hogy a dolgozók jutalmazásban részesüljenek.  

Az önkormányzat és a Dévaványai Általános Művelődési Központ közalkalmazottai 

tekintetében a költségvetésbe betervezésre került a minőségi bérpótlék, melynek alapja az 

előző évi keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2 %-a, ebből a juttatásból a 

közalkalmazottak részesülnek. 

A Képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan adható juttatásként bruttó 100.000,- Ft cafetéria 

keretösszeget határozott meg a közalkalmazottak részére, a köztisztviselők részére jogszabály 

alapján kötelezően meghatározott cafetéria juttatás kifizetése 2019. évben bruttó 200.000,- Ft. 

Jelen előterjesztésben a jutalom összegére tesznek javaslatot.  

A Margaréta Intézmény tekintetében külön előterjesztés készült, így ez az előterjesztés nem 

tartalmazza a Margaréta Intézmény jutalmazására vonatkozó javaslatot. 

Az alapelv az, hogy a jutalom összege egy főre bruttó 75.189,- Ft (nettó 50.000,- Ft). A 

számításnál figyelembe lett véve a munkaidő aránya, új dolgozók esetében legalább a 6 

hónapja munkaviszonyt létesítő dolgozók, valamint a 30 napon túli táppénz. Ezt az összeget 

még terheli a munkaadót terhelő 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó. 

Köztisztviselői körben Dévaványa székhelyönkormányzat esetében 1.654.158,- Ft személyi 

juttatásra és 289.476,- Ft szociális hozzájárulási adóra kell előirányzatot biztosítani, ez 

összesen 1.943.634,- Ft.  

Az önkormányzat gazdálkodási körében lévő közalkalmazotti és munkatörvénykönyves 

létszám vonatkozásában a jutalom és a fentiekben említett betervezett minőségi bérpótlék 
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különbségével számolva 1.045.173,- Ft előirányzat szükséges a személyi juttatásra és 

129.541,- Ft a járulékra, összesen 1.174.714,- Ft.  

Sajátos jogviszonnyal rendelkezik a polgármester. Az Ő esetében személyi juttatásra  

75.189,- Ft, és járulékra 13.158,- Ft, összesen 88.347,- Ft pótelőirányzat szükséges. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központnál a minőségi bérpótlék összegét figyelembe 

véve 2.005.941,- Ft személyi juttatásra és 351.035,- Ft járulékra, összesen 2.356.976,- Ft 

pótelőirányzat szükséges. 

Az önkormányzatra összesítve (Ecsegfalva kivételével) 5.563.671,- Ft pótelőirányzat 

szükséges. 

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. Javasolják a pótelőirányzat biztosítását a 

jutalmazásra.   

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 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: 

271/2019.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal részére a köztisztviselők jutalmának kifizetéséhez 

1.943.634,- Ft, az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatott 

közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatály alá tartozók jutalmazására 

1.174.714,- Ft, a Dévaványai Általános Művelődési Központ közalkalmazottainak 

jutalmazására 2.356.976,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2019. 

évi költségvetés tartalék előirányzata terhére.  

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartalék előirányzata fenti döntés alapján 

mindösszesen 5.475.324,- Ft-tal csökken.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetést 

módosítsa a pótelőirányzat összegével.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina 

Határidő:  azonnal 

 

 

Mile Lajos alpolgármester –megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Javasolják a pótelőirányzat biztosítását a 

jutalmazásra.   

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
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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, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

272/2019.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Valánszki 

Róbert Polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkája értékelése alapján bruttó 

75.189,- Ft összegű jutalomban részesíti. A jutalom összegének kifizetése a 

munkáltatót terhelő járulékokkal, amely 13.158,- Ft, összesen 88.347,- Ft a 2019. évi 

költségvetés tartalék előirányzat terhére történik.  

 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a 2019. évi költségvetést 

módosítsa a pótelőirányzat összegével.  

 

Felelősök:  Mile Lajos alpolgármester 

               Faragóné Barz Krisztina 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Intézmény jutalom és munkaruha kifizetési kérelméről való döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény azzal a kéréssel 

fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2019. évi költségvetése terhére engedélyezzen bruttó 

6.000.000,- Ft összegben jutalom kifizetést és munkaruha vásárlást. A juttatásból 50 fő 

munkavállalót szeretnének részesíteni. A jutalmazást differenciáltan kívánják megvalósítani. 

A juttatás összege az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, fedezete a 2019. évben a 

minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan kapott támogatás, amely 

felhasználásának célja meghatározott. 

Az előterjesztéshez csatolásra került Tóth Julianna intézményvezető kérelme. 

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. Javasolják, hogy 6 millió forint felhasználását 

engedélyezzék az intézmény részére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, ha az előterjesztésben szereplő 6 millió forintot 

elosztják 50 fővel, az 120.000,- Ft/fő. Ezen összeg nettója több mint 50.000,- Ft. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a 6 millió forintba szerepel a munkaruhára 

fordítandó összeg is. Az intézményben nem kapta még meg az összes dolgozó a munkaruhát. 

Azon dolgozók, akik részére nem lett munkaruha vásárolva, ők most kapják meg. Tehát 

minden dolgozó fog jutalmat kapni és aki eddig nem kapott munkaruhát, most az is biztosítva 

lesz számára.  
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Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy az önkormányzati dolgozók részére nem jár 

ruhapénz? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy cafetéria juttatás van és a szemüveg 

készítést támogatják.   

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére 

bruttó 6.000.000,- Ft összeg felhasználását engedélyezzék jutalom és munkaruha juttatás 

kifizetésére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

273/2019.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére bruttó 6.000.000,- Ft összeg 

felhasználását engedélyezi jutalom és munkaruha juttatás kifizetésére.  

 

A juttatás fedezete a 2019. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelésével 

kapcsolatosan kapott támogatás. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Tóth Julianna intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

dr. Ágoston Sándor képviselő visszaérkezett az ülésre, a testület létszáma ismételten 9 fő. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Intézmény létszám bővítési kérelméről való döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény azzal a kéréssel 

fordul a Képviselő-testülethez, hogy 2019. december hónaptól szíveskedjen engedélyezni 1 fő 

intézményvezető helyettesi, és 1 fő takarítói álláshelyet. A létszámbővítés miatt az 

önkormányzati finanszírozás nem nő, a személyi juttatás és járulékainak összegét fedezi az 

intézmény normatívája. 

Az előterjesztéshez csatolásra került Tóth Julianna intézményvezető kérelme, amelyben 

megindokolja a létszámbővítés szükségességét. 

Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy Tóth Julianna intézményvezető nyugdíjba vonul? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az intézményvezető kérte 2019. november 

10-től felmentésének megkezdését. Elmondja, hogy jogszabály szerint a felmentési idő 8 

hónap, amelyből 4 hónapot kell ledolgoznia, valamint a szabadságát is ki kell vennie. 2020. 

március elején fog végleg nyugdíjba menni. Az elmondottak miatt kérik az intézményvezető 

helyettesi álláshely biztosítását.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a decemberi testületi ülésre fogják beterjeszteni a 

magasabb vezető álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírást.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a pályázatok elbírálásáig az 

intézményvezető helyettes látja el a feladatot.  

Megjegyzi, hogy a beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt.  

Szól a takarítói álláshely betöltésének szükségességéről, valamint a korábban felmerülő 

egészségügyi problémákról.  

Említést tesz az ellátotti létszám gyors cserélődéséről, az ellátottak állapotáról. 

A polgármester elmondja, hogy az intézménynél mosodaváltásra is sor került. A váltás miatt 

minőségi javulás következett be. A plusz egy fő takarítói álláshely biztosításával a helyzetet 

szeretnék stabilizálni. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – tudomása van az elhangzott problémákról, mivel egy 

hozzátartozója is az intézmény lakója. Röviden összefoglalja tapasztalatait. Bízik abban, hogy 

a mosodaváltással a probléma meg fog oldódni.    

Valánszki Róbert polgármester – bízik a minőségi javulásban. 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy az intézménynél korábban működött 

mosókonyha. Tett egy javaslatot az újbóli beindítására. Az épület adott. A mosógépek biztos, 

hogy elavultak, már modernebbek, energiatakarékosak vannak. Nem ismert számára a 

mosodai költség. Célszerűnek látná felmérni, hogy a mosoda újbóli indítása mekkora 

költséggel járna.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az „Otthon melege” pályázati program 

kapcsán megvizsgálták ezen témát. Ipari mosógépek beszerzése lenne szükséges, a használt 

gépek ára is 10 millió forint felett van. Szárítógép és vasalógép is kellene. Arra az álláspontra 

jutottak az intézményvezetővel, hogy ezt nem teszik bele a programba. Plusz személyzet 

biztosítása is szükséges lenne a feladatellátásához, amelyet normatívában olyan mértékben 

nem tudnak lehívni, hogy az megérje. Összevették és a bérmosás sem kerül lényegesen többe, 

mintha az intézményben végeznék.   

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a gépek beszerzése nagyon sokba 

kerülne. Néztek használt gépeket is, illetve a két fő bére és járulékai sokkal többe kerülne, 

mintha bérbe mosatják a ruhákat. Probléma az is, hogy több mosógépre lenne szükség, mivel 

abban a gépben, amelyikben a ruhákat mossák, nem lehet matracot mosni.  

Kiss Károly alpolgármester – véleménye, hogy a matracokat mosassák csak bérbe.  

Valánszki Róbert polgármester – a pályázat készítésekor arra az álláspontra jutottak, hogy 

nem éri meg a helyben történő mosás.  

Elmondja, hogy a költségvetés készítésének folyamatában vannak, megvizsgálhatják újból 

ezen témát. 

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy történik egyáltalán matracmosás?  

Valánszki Róbert polgármester – a fertőzések miatt szükséges volt a matracok mosása, de 

egyéb esetben is mosni kell. Megjegyzi, hogy a matracok nem régen kerültek beszerzésre.  

Ambruzs-Szabó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – 

közbevetőlegesen elmondja, hogy minimum 3 mosógépre lenne szükség.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a régi gépek még megvannak, de már azok 

elavultak. Úgy gondolja, hogy a bérmosással nincs semmi probléma, lényeges, hogy az elvitt 

ruhák mindegyike kerüljön vissza. Megjegyzi, hogy a ruhákba a nevek bele vannak írva. 

Szükségesnek tartja leellenőrizni, hogy ugyanannyi darabszámú ruha érkezzen vissza, mint 

amit elvittek.   

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – az eszközbeszerzést támogatná, amelyekre javasolja, hogy 

kérjenek árajánlatokat.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy kb. 2 hónapja történt szolgáltató váltás. A 

jelenlegi szolgáltatás kb. 50.000,- Ft-tal kerül többe a korábbitól, de minőségi változás történt. 

Elmondja, ha a problémák megszűnnek, akkor az 50.000,- Ft nem sok.   

A képviselő úr javaslatára kéri a műszaki irodát, hogy tájékoztató jellegű árajánlatokat 

kérjenek be a gépek beszerzése tekintetében.  

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. Javaslatuk, hogy a Margaréta Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére 2019. december 1-től engedélyezzenek 1 fő 

intézményvezető helyettesi, 1 fő takarítói álláshelyet. 

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 egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére 2019. december 1-től engedélyezzenek 1 fő 

intézményvezető helyettesi, 1 fő takarítói álláshelyet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

274/2019.(XI.25.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére 2019. december 1-től 

engedélyez 1 fő intézményvezető helyettesi, és engedélyez 1 fő takarítói álláshelyet.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetést 

módosítsa az engedélyezett létszámmal.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Tóth Julianna intézményvezető 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2019. december 1. 

 

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

 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1520 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 


