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DV/542-29/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án 

megtartott nyílt 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 

     

 

Távolmaradt:  Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

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

Feke László műszaki irodavezető, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Tóth 

Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Czirják Edit 

a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatóhelyettese, Juhász 

Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője, Galambos István Ecsegfalva Község 

polgármestere.  

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. Külön köszönti Galambos 

Istvánt Ecsegfalva polgármesterét.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Ambruzs-Szabó József 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. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 

 

2. Beszámoló az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. 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 háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

5. A 2020. évi előzetes költségvetés megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

6. A 2020. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

7. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

8. Beszámoló az AGRICOLA Kft. éves tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor ügyvezető  

 

9. Agricola Dévaványa Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

10. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves 

munkájáról. 

Előadó:  Mile Lajos a Fórum elnöke  

 

11. Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  

 

12. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

13. A település téli útkarbantartásához szükséges útszóró só beszerzésére beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

14. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás taggyűlési képviselete. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

15. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend jóváhagyása és az Érdekképviseleti Fórumba személy jelölése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Javaslattétel a 149/2019.(V.30.) Dv. Kt. hat. módosítására. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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17. A településen létesült és üzemelő szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelésére 

beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

18. Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

19. Civil szervezetek kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

20. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek 

Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű pályázathoz döntés saját erő 

vállalásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

21. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat ellen indult felszámolási eljárásba való 

bekapcsolódásról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

22. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím 2020. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. emelet 3. számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a Békés Medical Kft. beszámolóját nem 

tárgyalják, mivel az ügyvezető jelezte, hogy betegsége miatt a mai ülésen nem tud jelen lenni. 

A beszámoló megtárgyalására a december 12-ei ülésen fog sor kerülni.  

A meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. A 

mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos és az Agricola Dévaványa Kft. beszámolóját 

javasolja a közmeghallgatás napirend után tárgyalni. 

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: 
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Határozat: 

275/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 28-án tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 

 

2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Beszámoló az AGRICOLA Kft. éves tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor ügyvezető  

 

4. Agricola Dévaványa Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

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

rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

7. A 2020. évi előzetes költségvetés megtárgyalása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

8. A 2020. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

9. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves 

munkájáról. 

Előadó:  Mile Lajos a Fórum elnöke  

 

10. Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  

 

11. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

12. A település téli útkarbantartásához szükséges útszóró só beszerzésére beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  
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13. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás taggyűlési képviselete. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

14. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend jóváhagyása és az Érdekképviseleti Fórumba személy jelölése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

15. Javaslattétel a 149/2019.(V.30.) Dv. Kt. hat. módosítására. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

16. A településen létesült és üzemelő szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelésére 

beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

17. Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

18. Civil szervezetek kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

19. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek 

Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű pályázathoz döntés saját erő 

vállalásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

20. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat ellen indult felszámolási eljárásba való 

bekapcsolódásról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

21. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím 2020. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. emelet 3. számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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.  
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A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. Elmondja, hogy a hétfői ülésen a 

képviselőket tájékoztatta a munkájáról.  

- 2019.11.05-én a MÁV vésztői állomásfőnökségéről Elek Gyula járt a polgármesternél. 

Szó volt a 127-es vonalról, a vasútállomás dolgairól, a mezőtúri úti sorompóról. Azt az 

ígéretet kapta, hogy a jövőben hatékonyabban oda fognak figyelni arra, hogy a 

Mezőtúri úti kereszteződésben a vasúti sorompó csak az előírt ideig legyen zárva, 

amely 10 perc. Ha a vonat elmegy, attól kezdve egy percen belül fel kell húzni a 

sorompót. További változásokat is megelőlegezett, ha sikerül engedélyeztetni, akkor 

amíg a vonat az állomáson tartózkodik, addig is fel lesz húzva a sorompó.   

- 2019.11.13-án munkatársaival Békéscsabán a Kormányhivatalnál járt, ahol az 

irodaház terveit egyeztették. Reményeik szerint az új irodaházban a 

kormányhivatalnak is lesz kirendeltsége.  

- 2019.11.21-én Gyomaendrődön volt a Körös-völgyi Konzorcium egyeztető ülése. A 

konzorcium a szúnyoggyérítéssel foglalkozik. Meghallgatták Petyó János szakértő 

beszámolóját. Döntöttek arról, hogy a jövőben is gyomaendrődi gesztorsággal 

végeztetik el a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatokat.  

- 2019.11.25-én rendkívüli testületi ülés volt, ahol az önkormányzat és intézményeivel 

kapcsolatban döntöttek év végi juttatásról, illetve a Margaréta Egységes és Szociális 

Gyermekjóléti Intézmény részére plusz két fő álláshelyet engedélyeztek.  

- 2019.11.26-án az Agrodéva Kft. ügyvezetőjével tárgyalt, amelyről a zárt ülésen fog 

információt nyújtani.  

- 2019.11.27-én Gyomaendrődön közbiztonsági tájékoztató volt, ahol Polyák tábornok 

úr, a megyei főkapitány adott tájékoztatást a települések biztonsági helyzetéről.  

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: 

276/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 249/2019.(X.31.),  

250/2019.(X.31.), 254/2019.(X.31.), 256/2019.(X.31.) Dv. Kt. határozatok és a 

268/2019.(X.31.), 269/2019.(X.31.) Dv., Kt. zárt ülésen hozott határozat 

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.) 
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1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a Közmeghallgatás a 

lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása. 

Megkérdezi a jelenlévő lakosokat, hogy van-e olyan felvetésük, amely nem csak a képviselő-

testületet érinti, hanem a település lakosságát is? 

Megadja a szót Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő részére.  

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – kérdése, hogy a képviselő-testület a 

közeljövőben tervezi-e a nagyüzemi állattartással kapcsolatos helyi rendelet megalkotását? 

Megjegyzi, hogy a központi jogszabályokat már ismerik. Beadványt nyújtottak be több 

illetékes szervhez, írásos választ még nem kaptak. Megjegyzi informálódtak. A jelenleg 

hatályos rendelet megfelelő, de élhetetlen a körülmény. A közmeghallgatást jó lehetőségnek 

tartják a tekintetben, hogy a kérdéseikre a válaszokat megkapják. Ötleteik is vannak, amit azt 

követően mondanak el, ha meghallgatják a képviselő-testületet.    

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a lakossági képviselőnek az elmondottakat. 

Elmondja, hogy nyilván szaghatásról van szó, sertéstartással kapcsolatban. Kérdése, hogy egy 

bizonyos személyről van szó, vagy többről? 

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – egy személyről van szó. Többüket érinti ezen ügy, 

ketten jöttek el a mai ülésre az érintett lakosok képviseletében.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az az eset, amely közvetlen 

lakókörnyezetben van, az önkormányzat egy kormányhivatali ellenőrzés során került képbe, 

voltak kint. Az önkormányzat előírásai többnyire teljesültek. Voltak utóellenőrzésen az 

említett helyen. Az nem ismert, hogy a szakhatóságok által megállapított határidőkben eleget 

tett-e az állattartó az előírásoknak. Az a legnagyobb probléma, hogy az egy éven túli zavarás, 

mint szaghatás, a bíróság hatáskörébe tartozik. Ezzel kapcsolatban volt helyi rendelet, amelyet 

a képviselő-testület 2012. évben hatályon kívül helyezett, tekintettel arra, hogy a központi 

jogszabályok sem voltak egyértelműek és csak uniós dolgokat szabályoztak. Jelenleg nincs 

tervezve ilyen jellegű helyi rendelet megalkotása. Elmondja, hogy több képviselőnek is 

szerepelt a választási programjában ez a téma. Az önkormányzat birtokvitában tudja tárgyalni, 

de csak egy éven belül, ha zavaró hatás keletkezik. Ha bíróságra kívánják vinni az ügyet, 

abban tudnak segítséget nyújtani természetesen a képviselő-testület döntése alapján.    

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – volt arra is példa, hogy vasárnap délben szállították el 

a trágyát, amely kifolyt az útra. Ez megalázó az emberek számára, a vasárnapi ebédet sem 

tudják normális körülmények között elfogyasztani. Véleménye szerint a szállításokat is 

szabályozza a törvény. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a szállítás időpontját lehet szabályozni. 

Tudomása szerint központi jogszabály nem szabályozza a trágyaszállítást.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – véleménye szerint zárt konténerben kellene 

elszállítani a trágyát.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a szállítás módját nem, csak a szállítás 

gyakoriságát szabályozza a központi jogszabály. Helyi rendeletben tudják szabályozni. Az 

ellenőrzéssel kapcsolatban elmondja, amikor kint voltak a helyszínen, akkor bűzhatás nem 

volt észlelhető, ami betudható annak, hogy előzetesen kiértesítette a hatóság az állattartót.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – tudomása szerint jelenleg is több mint 100 db sertést 

tartanak az ingatlanon. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az ellenőrzés során jelen volt a katasztrófavédelem, 

a vízügyi hatóság, a környezetvédelmi hatóság képviselője. Sajnálattal vette, hogy a 

Gyomaendrődi Járási Hivataltól az állatvédelmi hatóság nem volt jelen. Több ágazatot, több 

területet érintett a probléma. Kötelezések lettek előírva részben erre az évre, részben a  

2020-as évre. Az önkormányzat részéről az volt az előírás, hogy zárttá kell tenni a 
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trágyatárolót. A helyi rendelet sem szabályozza, hogy milyen anyagot kell alkalmazni a zárttá 

tételhez. A lefedést, akár agrárfóliával, vagy fémvázas szerkezettel el lehet készíteni. Ennek a 

kötelezettségnek az állattartó eleget tett. A többi kötelezés teljesülését a szakigazgatási 

szervek fogják ellenőrizni. Az ellenőrzés során is voltak állatok, kb. 100 db-os tételben. 

Hiányolta az állatvédelmi hatóságot, mivel az állattartással kapcsolatban ők tudtak volna 

megállapítást tenni. A vízvédelem, a rágcsálóirtás témakörben a kollegák eljártak.   

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – érdekes dolognak tartja, hogy több százan vannak a 

környéken és egy ember miatt szenvednek. Szellőztetni sem lehet, a lakásba teljesen 

beköltözik a szag. 

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – elmondja, hogy nyári időszakban szabadtéri 

programot nem lehet tervezni. Olyan a szaghatás, mintha disznóólban laknának. Javaslata, 

amikor elviselhetetlen bűz van, valaki menjen ki az önkormányzattól és győződjön meg róla. 

Az utcán járóktól folyamatosan azt hallják, „hú de büdös van, hogy tudnak itt élni”. 

Czene Boglárka jegyző – egy telefonos jelzést kérne a lakosok részéről és kimennek.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – véleménye szerint nincs szükség jelzésre, mivel van 

olyan illetékes, aki nap, mint nap arra jár és érzi a szagot.  

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy hiába mennek ki, hiszen a jogszabály 

szerint egy éven túl nem járhatnak el az ügyben.  

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – elmondja, hogy ez a helyzet fokozatosan 

alakult ki. Nem az állatokkal van problémája, de ott nem lehet élni.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – tudomása szerint bérhízlalást folytat az állattartó, ami 

adóköteles jövedelem. Nem ismert számára, hogy van-e az állattartónak vállalkozása. Nem 

lehet szemet hunyni afelett, hogy pl. nem fizet iparűzési adót.  

Czene Boglárka jegyző – az ellenőrzés során jelenlévő szakigazgatási szervek nem a NAV 

képviseletében voltak jelen.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – elmondja, hogy ő becsületesen fizeti az iparűzési adót. 

Érdekes, hogy az állattartó nem fizet semmilyen adót a szaghatás miatt.  

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy gondolkodtak már bírósági eljárásban? 

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – elmondja, hogy az önkormányzatot fogja beperelni. 

Elmondja, hogy Békéscsabán is volt egy hasonló eset, a telek értékének a 8 %-át kellett 5 

éven keresztül fizetni az önkormányzatnak, mivel a szaghatás miatt vesztett az értékéből. 

Kellőképpen körbejárták már ezen ügyet. A lakossági képviselő az önkormányzattal van 

szemben, nem az állattartóval, mivel nem intézkedik ez ügyben, számára nem biztosítja a 

város a megfelelő életkörülményt, ahová fizeti az iparűzési adót, a kommunális adót. A 

kommunális adó bevételből az önkormányzatnak rendet kellene tartani, hogy ott ne legyen 

szaghatás. Ha már kivetette az önkormányzat az adót, tartsa rendbe a környezetet, a 

légszennyezést és még sorolhatná.    

Valánszki Róbert polgármester – az elmondottaknak van igazságtartalma. Nem zárkózik el 

semmilyen eljárástól, amit itt lefolytathatnak. Kéri a képviselőket, hogy az ügy kapcsán 

mondják el véleményüket.  

Elmondja, hogy a kommunális adóbevételt sok mindenre fel lehet használni. A befolyt összeg 

nagy részét a téli síkosság mentesítés, hó eltakarítás elviszi. Elmondja, hogy az önkormányzat 

a kommunális adó mértékén már sok éve nem változtatott, ami 7.000,- Ft/év/ingatlan amiatt, 

hogy a lakosokra ne rójanak ki nagy terhet. Úgy gondolja, hogy ezért cserében minden nem 

várható el. A szaghatással kapcsolatban most sem tud mást mondani csak azt, hogy más 

hatóságokhoz tovább tudják küldeni. Ilyen ügyekben egy éven belül tudnak eljárni, minden 

más esetben, aki zavarásnak van kitéve, a bíróság tud eljárást indítani. Ha azt gondolják, hogy 

az önkormányzat ellen kell ezt megindítani, akkor azt is meg lehet tenni. Úgy gondolja, hogy 

ettől vannak egyszerűbb és barátságosabb megoldások.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
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dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti a megjelenteket. Nagyon fontosnak tartja, hogy ezt 

a témát felvetették. Elmondja, hogy ilyen jellegű probléma a város más részein is 

tapasztalható. Úgy gondolja, ha megválasztották képviselőnek, akkor adjon javaslatot a 

probléma megoldására. Javaslata, hogy gyűjtsenek aláírásokat.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – közbevetőlegesen elmondja, hogy az aláírásgyűjtés 

megtörtént.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – azokkal is alá kell íratni a gyűjtőívet, akik nem a környéken 

laknak, de arra járnak. Ha összegyűlik 100-150 aláírás, akkor jöjjenek be az önkormányzathoz 

és a képviselő-testület el tudja mondani, hogy lám-lám ez nem volt vaklárma, ez egy valós 

téma volt. Akkor már tudnak intézkedni.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy milyen intézkedésre gondol a képviselő? 

dr. Ágoston Sándor képviselő – például a helyi szabályozással, hogy mikor lehet trágyát 

szállítani.  

Valánszki Róbert polgármester – ezt a következő ülésre már be tudják hozni, ezzel nem kell 

terhelni a lakosokat.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy vannak nagyon jó mérőműszerek, amelyek 

mérik a szagokat is, amelyet lehet, hogy az önkormányzat is be fog szerezni előbb-utóbb.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mérésre nincsenek feljogosítva. 

Igazságügyi szakértő állapíthat meg határértékeket. Biztos lehet ilyen szakembereket találni.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – ez nem a lakosság feladata, minek van a testület, az 

önkormányzat, ha rájuk bízzák ezeket a feladatokat. A városban kb. 10 helyen tartanak 

nagymennyiségben állatokat. Azért választották meg a képviselőket, ha bejönnek panasszal, 

akkor képviseljék őket a 10 emberrel szemben. Az életkörülményeiket teremtsék meg, itt 

építkeztek, itt laknak, ide fizetik az adót, akkor nekik joguk van ahhoz, hogy rendesen 

tudjanak élni. Megjegyzi, hogy az említett részen üzlet és óvoda is található.    

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy az aláírásgyűjtés önmagában nem oldja 

meg az ügyet.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – a képviselőknek kellene megtenni a megfelelő 

lépéseket ez ügy megoldása érdekében, hiszen ők hozták meg a döntést, hogy a városban 

nagytételben lehessen sertést tartani. Hozzanak olyan döntést, amely korlátozza a tartható 

állatok számát.  

Valánszki Róbert polgármester – a lakos felháborodását érti, de ne testáljanak olyat a 

testületre, ami nem a testületet illeti. 

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – éppen az az állattartó, akiről most szó van, terjesztette 

be az állattartási rendeletet, visszaélt a hatalmával. 

Valánszki Róbert polgármester – ezt nem tudják megoldani. 

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – kérdése, hogy nem lehet olyan rendeletet alkotni, 

amely meghatározza a tartható állatok számát? 

Czene Boglárka jegyző – ezt nem az önkormányzat döntötte el. 2012. évben hatályon kívül 

kellett helyezni minden állattartási rendeletet, ami erre vonatkozik. A rendelet meghatározta, 

hogy hány számos állatot lehet tartani, melyik területen. Azt mondták, hogy ez az unióval 

ellentétes. Tehát ha az adott ingatlanon ki tudja úgy alakítani az állattartás körülményeit, hogy 

az megfelel az uniós előírásoknak, ami átültetésre került a magyar jogrendszerbe, akkor 

annyit tarthat, amennyit akar.    

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – ők nem uniós állampolgárok, a bűzben kell élniük 

egyes emberek viselkedése miatt. Nem tudja megteremteni a körülményeket, nem ellenőrzik 

kellőképpen. Az önkormányzat is felelős azért, ha nincs megfelelő környezet biztosítva a 

lakosok számára. 

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – nem lennének itt, ha ez nem okozna 

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

Kiss Károly alpolgármester – tudomása szerint egy ingatlanon 25 q állatot lehet tartani, 

természetesen megfelelő körülmények között, egy állatra 1,5-2 m2 nagyságú területet kell 

biztosítani. Abban biztos, hogy 25 db állatnál több nem lehet egy ingatlanon. Nincs tisztában 

azzal, hogy ez a rendelet hatályban van-e még. Az említett településrészen óvoda is van, 

valamint a lakókörnyezet is érzékeny a szaghatásra. Korábban alig volt a településen olyan 

ingatlan, ahol nem tartottak sertést. Az emberek egyre jobban érzékenyek az ilyen helyzetre. 

Megfelelő körülmények biztosítása esetén és megfelelő állatszámmal kulturáltan lehetne 

kezelni az ilyen ügyeket. Szól a trágyaszállításról.    

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – rettenetes, elviselhetetlen a bűz. 

Valánszki Róbert polgármester – kéri, hogy a jövő hét folyamán üljenek össze és 

tárgyaljanak ez ügy tekintetében. Most beszélhetnek róla, de nem biztos, hogy ez a 

szerencsés.  

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – nem csak őket érinti ez az ügy, ők a 

környezetükben élő lakosokat képviselik.  

Valánszki Róbert polgármester – a probléma felvetésre fel fognak készülni és időpontot 

fognak egyeztetni a lakossági képviselőkkel.  

Csekőné Kovács Emma lakossági képviselő – köszönik a lehetőséget, várják az értesítést.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy ezen téma kapcsán a Dévaványai Hírlapban 

jelentessenek meg egy cikket. Minősíti a város lakosságát is, de nagyon fontos dolog, mivel 

az egészségükről, nyugalmukról van szó. Nem kell szégyellni a véleményüket.  

Szendrői Zoltán lakossági képviselő – elmondja, amikor a panaszos levelüket elküldték az 

illetékes hatóságokhoz, azt 6 fő írta alá névvel és címmel ellátottan. Nem látták célszerűnek 

azt, ha pl. 100 aláírással küldik el a levelet. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le. A lakosokat fogják 

keresni időpont egyeztetés miatt. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű felvetése? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – panasz érkezett az ügy tekintetében, hogy az árkok ki lettek 

takarítva a Hold utca és a Kert utca egy részén, de a kiszedett anyag nem lett elszállítva, ami 

esős időben vissza fog folyni az árokba. Szükségesnek látná, hogy az elszállításra kerüljön, 

hiszen vannak közfoglalkoztatottak, gépjármű is rendelkezésre áll. Megjegyzi, hogy az 

említett helyszínen járt. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselő észrevételét. Az ügyet meg fogják 

oldani. Elmondja, hogy az ároktakarítás a lakos feladata, a lakos helyett dolgoztak. Érti, hogy 

panasz van, érti azt is, hogy a májusi esőzéskor nem folyt el a víz. Többek között a víz azért 

nem folyt el, mivel a lakos nem vágta a füvet, vagy az bele ment az árokba, eltömte az 

átereszt, valamint ki sem volt takarítva. Sok lakos ezért is szenvedett, akiknek a házát, udvarát 

elöntötte a víz. Jelen volt az említett településrészen, pakolták a homokzsákokat.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint fel kell szólítani a lakosokat, hogy 

hordassák el ők a kitermelt anyagot.  

Valánszki Róbert polgármester – kéri a lakosokat, hogy ne a panaszé legyen az első szó. Ha 

szóvá tették a képviselő úrnak ezt az ügyet, akkor vegyék figyelembe azt, hogy az 

önkormányzat végeztette el helyettük ezt a feladatot.  

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – az elhangzottakkal kapcsolatban 

megjegyzi, hogy ők is jelen voltak a belvizes területeket. Elmondja, hogy a Nap utcában a 

duda nem látszott ki a sártól, olyan magasan volt az árok medre, hogy a víz nem tudott 

elfolyni. A Hold utca és a Nap utca sarkán a tulajdonos levágta a füvet és ott hagyta az 

árokban. Ezekre a dolgokra is figyelni kellene. A lakosság hozzáállása sem megfelelő.  
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Valánszki Róbert polgármester – a déli településrészt kiemelten figyelték, a kollegái 

elvégeztették az ároktisztítási feladatokat. A Mikszáth úti levezető árokból a nádat kivágatták, 

valamint ki is kotortatták, annak érdekében, ha ilyen nagy esőzésre kerül sor, akkor 

könnyebben el tudjon folyni a csapadékvíz, ne kelljen elrendelni másodfokú 

belvízkészültséget.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint ezt az újságban is meg kell jelentetni.  

Valánszki Róbert polgármester – a levél készül az említett településrész lakói számára. A 

Dévaványai Hírlapban is megjelenhet.  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű felvetése, javaslata a 

közmeghallgatás napirend kapcsán? 

A polgármester a közmeghallgatás napirendet lezárja.  

 

 

7.  Napirendi pont 

 

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

önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, 

illetve növényfajtánként). 

Elmondja, hogy az idei évben utoljára találkoznak önkormányzati mezőgazdasági 

tevékenységgel kapcsolatos beszámolóval. Tekintettel arra, hogy a 239 hektáros 

önkormányzat működtetésében lévő területet is bérbe adták az Agricola Dévaványa Kft. 

számára.  

A mezőgazdasági tevékenységet az idei évben is a növénytermesztést fedte le. 

Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységéről készült anyagban látható, hogy mekkora 

területeken milyen növénykultúrákat termesztettek.  

Az említett területeken a gazdálkodás megfelelően folyt.  

A polgármester elmondja, hogy a növénykultúrák betakarításra kerültek. 

Őszi búzából 222,98 tonna került tárolásra tisztítás után, a termésátlag 4,3 tonna. 

Az őszi búza értékesítéséből 11.037.510,- Ft bevételük származott.  

Az összes bevétel 37.269.145,- Ft, a kiadás 11.198.182,- Ft, a mérleg 26.070.963,- Ft. 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat mezőgazdasági eredménye pozitív 

egyenleget mutat. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Örömmel látták, hogy a mezőgazdasági 

tevékenység pozitív eredményt mutat. A jövőben a Kft. fog gazdálkodni ezeken a területeken 

is.  Javaslatuk a testület felé, hogy a tájékoztatót fogadják el. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az önkormányzat mezőgazdasági 

tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadják el 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: 

277/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2019. évi mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

8.  Napirendi pont 
 

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

Agricola Dévaványa Kft. tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a tájékoztató tartalmazza a Kft. bevételét és kiadásait, amelyet Szűcs József 

könyvelő készített.  

Elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően az Agricola Dévaványa Kft. taggyűlése és 

felügyelőbizottsági ülése volt, ahol az anyagot megtárgyalták.   

A polgármester megadja a szót Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője 

részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője – az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítést nem kíván tenni.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A feltett kérdésekre választ kaptak. A 

testületi ülés előtt a felügyelőbizottság is ülést tartott, ahol szintén megtárgyalták az anyagot. 

Javaslatuk a testület felé, hogy a tájékoztatót fogadják el. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az Agricola Dévaványa Kft. tevékenységéről 

szóló tájékoztatót fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

278/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agricola Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.) 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 

jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 
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(Az Agricola Dévaványa Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

9.  Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)  bekezdése értelmében a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. 

A Képviselő-testület a 346/2015.(X.29.) Dv. Kt. határozatával az Agricola Dévaványa Kft. 

Felügyelőbizottságának tagjait megválasztotta. 

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól, amely 2015. november  

6-tól - 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik, így új tagok megválasztása vált 

szükségessé.   

A Felügyelőbizottság tagjainak javasolja: 

- Földi Imrét    a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, képviselőt 

- Nyuzó Mariettát   a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagját, képviselőt, 

- Kónya Dávid Jánost    a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagját, képviselőt. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltak szerint 

egyetértenek a felügyelőbizottság tagjainak javasolt személyekkel. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki megválasztja az Agricola Dévaványa Kft. Felügyelőbizottság tagjainak Földi Imrét, 

Nyuzó Mariettát és Kónya Dávid Jánost 2020. január 1-tól – 2024. december 31-ig terjedő 

időszakra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

279/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Kft. Felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

- Földi Imre    a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő, 

- Nyuzó Marietta   a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő, 

- Kónya Dávid János    a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő. 

 

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól, amely 2020. január  

1-től – 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.   

 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. január 1. 
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3.  Napirendi pont 

 

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

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

módosítása. 

Elmondja, hogy a költségvetést minden negyedévben szükséges módosítani az első negyedév 

kivételével. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. módosítását 

terjesztik a Képviselő-testület elé. 

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése, 

 központi támogatások, 

 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 

Jelen előterjesztésben a módosítási javaslat 88.827 eFt előirányzat növekedés. A módosítással 

a költségvetés fő összege bevétellel, kiadással egyezően 4.122.002 eFt-ra módosul.  

Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja az előterjesztésben szerepel. 

Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási 

táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.  

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

kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a leírtakhoz kiegészítést nem kíván 

tenni. 

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 a beterjesztett formában. Tehát a 2019. évi költségvetési rendelet fő összegét  

4.033.175  eFt-ról, 4.122.002 eFt-ra javasolják módosítani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. Az irodavezető az ülésen részletes 

tájékoztatást adott az anyag kapcsán.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, 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 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 

19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 

Az előző napirendben módosították az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, a 

módosított előirányzat bevétellel kiadással, egyezően 4.122.002 eFt.  

Elmondható, hogy a bevételek 80 %-ban teljesültek, a kiadások is időarányosan alakultak. Az 

iparűzési adó mutatói javultak. 

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

kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a polgármester is elmondta, hogy a 

bevételek időarányosan alakultak, a kiadások kicsit időarányos alatt vannak. Ez legfőképpen a 

felhalmozási kiadások alakulása miatt van. A betervezett beruházások mindegyike nem 

valósult meg. Az elmondottak miatt a felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzattól eltér, 

így az összes kiadás is az időarányos alatt van. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kerékpárút megvalósítása maradt el. A 

közbeszerzési eljárás kiírásra került, amelyre december 9-éig lehet beadni az ajánlatokat.  

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 ¾ éves 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 ¾ éves 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: 

280/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a 2020. évi 

előzetes költségvetés megtárgyalása. Elmondja, hogy koncepció készítése nem kötelező. 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi főösszege tervezet szintjén 1.446.366 eFt, a 

kiadási oldal 2.923.070 eFt. A különbözet 1.476.704 eFt. Ebből 719.632 eFt a nyertes 

pályázatokra már az előző években kiutalt támogatás, amely még nem került felhasználásra. 

Ez az összeg a maradványban fog megjelenni. Ha e nélkül számolják a bevételi és kiadási 

főösszeg különbözetét, akkor a forrás hiány 757.072 eFt, amelyből a működési hiány  

26.031 eFt, a fejlesztési hiány 731.041 eFt.  

Elmondja, hogy működési hiány nem tervezhető, első sorban ezt kell lefaragni, de 

természetesen a fejlesztési hiányt is. Említést tesz a maradványról. Megjegyzi, hogy bőven 

lesz feladata a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportnak. 

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy ez még nem egy 

konkrét költségvetés. A központi költségvetésből lehívható támogatások összege még nem 

ismert, amelynek kiközlése december végén, január elején várható. Ezen támogatási összeg 

ismeretében tudnak hozzákezdeni a munkához. A minimálbér összege sem ismert még.   

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság ülésén részletesen foglalkozott a témával. Nem egyszerű feladat a következő év 

költségvetését összeállítani, tekintettel arra, hogy hiánnyal kell szembenézni. Úgy gondolja, 

hogy az előző évekhez hasonlóan most is sikerül a hiányt lefaragni. Az összeállítás során 

rangsorolni szükséges. A bizottság javasolja a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport 

létrehozását. 

A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc részére, hogy ismertesse a bizottság ülésén 

elhangzottakat.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

az előterjesztést a bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták.  

A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület 

felé. Egyetértenek azzal, hogy a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport az előző évekhez 

hasonlóan folytassa a munkát.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy az 

előterjesztést a bizottságuk szintén megtárgyalta.   

A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

Valóban nem kevés azon összeg, amely az írásos anyagban hiányként szerepel. Röviden 

említést tesz a maradvány összegéről.  

Elmondja, hogy az elmúlt évben sokkal nagyobb hiánnyal számoltak, a fejlesztési hiány kb. 

azonos volt a jelenlegivel. A polgármester is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot létrehozásával, valamint azzal, hogy 

bízzák meg a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, és a Költségvetési Egyeztető 

Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel közösen tekintsék át a 2020. évi előzetes 

költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytassanak egyeztetéseket az önkormányzati 

intézmények vezetőivel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

2812019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 13 tagú Költségvetési 

Egyeztetési Munkacsoportot hoz létre, amely a költségvetési egyensúly megteremtése 

érdekében folytasson egyeztető tárgyalásokat a kialakított ütemterv szerint.  

 

A munkacsoport az alábbi személyekből áll:  

- Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke,  

- Valánszki Róbert polgármester, 

- Mile Lajos alpolgármester, 

- Kiss Károly alpolgármester, 

- Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, 

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

- Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 

- Kónya Dávid János a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 

- dr. Ágoston Sándor képviselő,  

- Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 

- Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 

- Czene Boglárka jegyző,  

- Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és a Költségvetési 

Egyeztető Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel közösen tekintse át a 2020. évi 

előzetes költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytasson egyeztetéseket az 

önkormányzati intézmények vezetőivel. 

 

Felelősök:  

 Valánszki Róbert polgármester,  

 Czene Boglárka jegyző, 

 Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, 

 Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

 irodavezetők, minden terület szakmai vezetője, 

 Intézményvezetők. 

Határidő: folyamatos 

 

(Az önkormányzat 2020. évi előzetes költségvetése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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6.  Napirendi pont 

 

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

2020. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy minden évben a novemberi testületi ülésen fogadják el a 

következő évi ünnepség- és rendezvénytervet.  

A 2020. évi rendezvénytervet hasonlóan állították össze, mint az utóbbi években. 

Ha átlapozzák a tervet látható, hogy minden hónapban sok a program, mindenki megtalálhatja 

számára a megfelelőt.  

Véleménye szerint a terv mindenre kiterjedő.  

Az idei évben az elismerő címek átadására is sor fog kerülni, amelyek időpontjai szintén 

szerepelnek a tervben. Az elismerő címben részesítendő személyek számára elismerő oklevél 

és aranygyűrű kerül átadásra, majdnem mindegyik kitüntetés esetében.  

Megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni a leírtakhoz? 

Szarka Andrea aljegyző – kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére, hogy ismertesse a 

jelenlévőkkel a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Purger Ferenc az Ifjúsági, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2020. évi ünnepség- és 

rendezvénytervet a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy 2020-ban Dévaványa várossá válásának 20. 

évfordulója lesz, amelynek megünneplését be kell ütemezni. 

Nagyon fontos esemény lesz a következő évben a „Trianon 100”, amelyre szintén készülni 

kellene egy megemlékezéssel. 

Valánszki Róbert polgármester – a megemlékezésnek akadályát nem látja a „Trianon 100” 

tekintetében.  

Úgy gondolja, hogy a város 20. évfordulójának megünneplésére a városnap a legjobb 

alkalom. Elmondja, hogy fotókiállítás lesz szervezve. A városnapi programok nem 

kifejezetten ehhez kapcsolódnak, de színesek lesznek. Nyitottak mindenre. Úgy gondolja, ha 

van ilyen jellegű indíttatás a bizottsággal és a művelődésszervezőkkel fel kell venni a 

kapcsolatot.  

Kérdése, hogy a képviselő azt szeretné, hogy az általa elmondottak kerüljenek bele a 

rendezvénytervbe, vagy csak egy felvetés volt számáról? 

dr. Ágoston Sándor képviselő – azt szeretné, ha az általa említett eseményekről ne 

feledkezzenek meg. A rendezvénytervbe nem kér felvenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2020. évi városi ünnepség- és rendezvénytervet 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: 

282/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi városi ünnepség- és 

rendezvénytervet elfogadja.  

 

Felelősök:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felelősök 

Határidő:  a tervben foglaltak szerint 

Melléklet:  2020. évi ünnepség- és rendezvényterv  

 

(A képviselő-testület által elfogadott 2020. évi ünnepség- és rendezvényterv a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

10.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról szóló 

beszámoló megvitatása. 

Az írásos anyag összefoglalja mindazt a tevékenységet, amelyet az egyesület folytat. 

Részletesen be lett mutatva, hogy mely rendezvényeken vettek részt. 

A polgármester elmondja, hogy ezt a tevékenységet folytatni kell. Bízik abban, hogy a 

működtetésre tudnak pályázati forrást szerezni.  

A polgármester megadja a szót Mile Lajos a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke részére. 

Mile Lajos a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke, alpolgármester – köszönti az ülés 

valamennyi résztvevőjét, valamint a tévé képernyője előtt lévő lakosokat. 

A beszámoló részletesen bemutatja tevékenységüket. Elmondja, hogy a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum ez évi utolsó ülésére december 10-én kerül sor. 

Elmondja, hogy eddig központi forrást kaptak működtetésre. Tudomása szerint a következő 

évre vonatkozóan nincs ilyen jellegű pályázati kiírás. Támogatás hiányában elképzelhető, 

hogy az önkormányzathoz kell segítségért fordulniuk annak érdekében, hogy programokat 

tudjanak tartani.  

Elmondja, hogy sikeres pályázati forrásból az idei évben két oktatási intézményben sikerült 

szakmai napot lebonyolítani. Az idei év témája a ,,Pozitív utakon” volt, így a pozitív út, a 

függőségektől mentes élet került előtérbe. Fontosnak tarják a fiatalok figyelmét felkelteni, 

hogy minden élethelyzetből van pozitív kiút, illetve hogy a negatív addikciók mellett milyen 

pozitív, jó utak állnak rendelkezésre. Az első alkalommal a GYSZC Dévaványai 

Tagiskolájában ismét vendégül látták a Nagyszénási Rehabilitációs Intézet két ellátottját és 

szakmai kísérőiket. Az előadás az előző évhez hasonlóan „nagy sikert aratott” a hallgatók 

körében, hiszen teljesen valós képet kapnak a függőség világáról, így sokkal inkább 

kézzelfoghatóbbá válik számukra a DKEF által közvetíteni kívánt értékrend és pozitív út. Az 

általános iskolásokhoz is a nagyszénási intézetből érkezett két másik előadó.  

A jövő évben is szeretnék, ha ez a program megvalósulna, amelynek költségvetése nem 

magas. 

Bízik abban, hogy lesz pályázati kiírás és tudnak programokat tartani.   

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. A felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Mile Lajos alpolgármesternek az 

elmondottakat. A rendezvényen résztvevő fiatalok számára megdöbbentő és mellbevágó 

élmény volt. Reméli a prevenciós cél, ami a fórum legfőbb hivatása meg tud valósulni és 

átélik a gyerekek, hogy milyen következményei lehetnek bizonyos szerek használatának. Úgy 
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gondolja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány tud anyagi támogatást nyújtani 

a Kábítószer Egyeztető Fórum részére, ha nem lesz lehetőségük pályázni. 

Elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság is véleményezte ülésén. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse javaslatukat.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk a beszámolót véleményezte, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Köszönik a Kábítószer Egyeztető Fórumban résztvevők munkáját.  

Örömmel vették, hogy a két fiatal képviselő is jelen volt az ülésükön. Dévaványán is jelen van 

a kábítószer, használják is a fiatalok. Szerencsére az úgymond erős anyagok nincsenek jelen. 

Dévaványán súlyos következménye még nem volt a szerek használatának.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdését Mile Lajos alpolgármesterhez intézi, hogy a 

középiskolával van együttműködési megállapodásuk? 

Mile Lajos alpolgármester – a beszámoló elején fel vannak sorolva, hogy kik a Dévaványai 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai. A felsorolásban szerepel a középiskolai is. A 

kapcsolattartó Molnár Tünde, a programokról vele egyeztetnek. A középiskolában is pályázati 

forrásból tudtak előadást tartani. A pályázati források felhasználása nagyon rövid 

intervallumban van meghatározva. A pénzt tavasszal kapták meg, az elszámolási határidő 

pedig június 30-a volt. Ezen időszak alatt tudtak olyan előadást szervezni, amely a fiatalok 

számára is fontos.    

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése még, hogy milyen a kapcsolatuk a polgárőrséggel? 

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a polgárőrség is benne van a fórumban, de az 

utóbbi időben nem igazán képviseltették magukat a rendezvényeken, összejöveteleken.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – nagyon fontosnak tartja a fórum munkáját. Megköszöni 

Mile Lajosnak a kérdéseire adott válaszokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása a 

témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Kábítószer Egyeztető Fórum 2019. évi munkájáról szóló beszámolót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

Határozat: 

283/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábítószer Egyeztető Fórum 

2019. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(A Kábítószer Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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11.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy a jogszabályi hivatkozások az előterjesztésben részletezve vannak, amelyet 

nem kíván megismételni.  

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás 

szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon 

belül. 

A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs szükség. 

A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét.  

A DRNÖ Képviselő-testülete 2019. október 25-én tartandó alakuló ülésén a 24/2019.(X.25.) 

DRNÖ Kt. határozatával Mezei Bélát választotta meg társadalmi megbízatású elnöknek, az 

együttműködési megállapodásban a személyi változás került módosításra. 

 A DRNÖ Képviselő-testülete 2019. november 13-án tartott ülésén az együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és a 34/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt. határozatával jóváhagyta.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület az elhangzott módosítással hagyja jóvá az 

együttműködési megállapodást.  

Elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020-as évben 10 fővel szeretne részt 

venni a közfoglalkoztatási programban. Az elmúlt években nem volt sikeres a programban 

való részvételük, ezért nem is adta az önkormányzat hozzájárulását. Véleménye szerint meg 

kell próbálni, hátha az új tagokkal tudnak hatékonyan működni.  

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Az együttműködési megállapodás 

jóváhagyását javasolják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

284/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és 

a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, 
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gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési megállapodást felülvizsgálta 

és azt jóváhagyja a határozat melléklete szerint. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: azonnal 

Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás 
 

 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke távozott az ülésteremből, 

így a testület létszáma 7 fő.  

 

 

12.  Napirendi pont 

 

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

Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 16-án 

megtartott ülésén az 57/2015.(III.16.) Dv. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Strandfürdő 

és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó helyi beszerzési eljárás eredményeként, 

mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Purger Ferenc egyéni vállalkozó (5510 

Dévaványa, Bethlen G. u. 20/1.) 75.000,- Ft/hó+Áfa összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

A bérleti szerződés 2020. április 30. napjával megszűnik, a folyamatos szolgáltatás érdekében 

szükséges a pályázati felhívás megjelentetése. 

A pályázati dokumentáció elkészült és megtárgyalás, elfogadás céljából terjesztették a testület 

elé. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A pályázati felhívással, valamint a részletes 

pályázati kiírással egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – az anyagban 2 havi kaució szerepel, amelyet 3 havira 

javasol emelni. Javasolja, hogy a pályázati felhívás a megyei lapon kívül a Szuperinfóban is 

és a Gyomaendrődi Hírmondóban is jelenjen meg.    

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a vagyonrendelet szabályozza, hogy hol 

kell megjelentetni a pályázati felhívást.  

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

képviselő úr arra gondolt, hogy a dévaványai vállalkozásokat hozzák helyzetbe.  

A beterjesztett anyagot jónak tartja és elfogadásra javasolja.  

Valánszki Róbert polgármester – a kéthavi kaucióval ért egyet, mivel összesen négy 

hónapról van szó. Május 15-től, szeptember 15-ig van nyitva a büfé.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki támogatja a pályázati kiírás oly módon történő módosítását, hogy a 2 havi kauciót 3 

havira emeljék fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 

ellenszavazattal nem dönt a 3 havi kaució megfizetés mellett.   

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 



23 

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltak szerint a pályázati felhívással, valamint a 

részletes pályázati kiírással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

285/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

tulajdonában lévő Dévaványa Sport u. 5., 910 hrsz-ú büfé helyiséget bérbeadására meghirdeti 

és egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és 

Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitva tartással történő bérbeadása 

pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából. 

Pályázat tárgya:  

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő 

eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.  

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2020. január 13. 1300 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 12. számú iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.  

 

Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2 

havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig 

az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra 

történő átutalással szükséges teljesítenie.  

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Ficere Gabriella 

ügyintézőtől a 06/66/483-100/117 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének 

napjától 2020. január 10. 900 óráig. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és 

Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitva tartással történő bérbeadása 

pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából. 
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Pályázat tárgya:  

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő 

eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.  

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2020. január 13. 1300 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 12. számú iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.  

 

Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2 

havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig 

az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra 

történő átutalással szükséges teljesítenie.  

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Ficere Gabriella 

ügyintézőtől a 06/66/483-100/117 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének 

napjától 2020. január 10. 900 óráig. 

 

Az ellenérték fejében történő hasznosítani kívánt ingatlan adatai: 

 

 

 

A büfé és a hozzá kapcsolódó terasz adatai: 

sorszám megnevezés  burkolat alapterület (m2)  

1. presszó   gres lap   24,9 

2. raktár    gres lap     4,1 

3. közlekedő   gres lap     4,2 

4. konyha   gres lap   23,2 

5. fehér mosogató  gres lap     3,2 

6. raktár    gres lap     3,32 

7. zöldség előkészítő  gres lap     

5,0 

hasznos alapterület összesen:                     67,92 

 

8. terasz    térkő   69,0 

9. terasz    beton   87,0 

hasznos alapterület összesen:  156,0 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:  

1. Ajánlati ár:   Ft/m2/hó+ Áfa 

2. Kaució mértéke: hónap (kötelező 2 hónapon felüli vállalás mértéke) 

Ingatlan hrsz-a Ingatlan megnevezése Bérbe adandó 

terület nagysága m2 

Induló bérbeadási ár 

910 

Dévaványai Strandfürdő 

és Gyógyászat büfé 

helyiség és a hozzá 

kapcsolódó terasz 

223,92 m2  
75.000,- Ft/hó + ÁFA 

+ rezsi költségek 
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3. Előnyt élvez az a vállalkozó, aki Dévaványán hasonló jellegű büfét üzemeltet. 

 

a.) Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodája  

2020. január 13. 1300 óra; 

b.)  az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodája 2020. január 31. 1300; 

c.) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevő pályázót 

hirdeti ki nyertesnek; 

d.) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e.) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a 

Képviselő-testület. 
 

Alternatív ajánlattételre lehetőség: nincs 

 

Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 

tények:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

- pénzintézettől származó és 45 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelező 

tartalommal: 

 mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 

 milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, 

 volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, hány 

esetben, az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, 

- 45 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása (központi adó, 

helyi adó) nincs. 

Műszaki alkalmasság igazolása: 

 ajánlattevő által végezni kívánt tevékenység/foglalkoztatottak száma/forgalmazott 

termékek, ételek/ bemutatása,  

 a cég/vállalkozó cégszerűen hitelesített cégkivonatának és aláírási címpéldányának 

csatolása,  

 tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása cégszerűen hitelesített 

másolati példányban.  

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a)  olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő után nyújtották be; 

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 

d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

 

Egyéb információk: 

1. Az épületben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület szerkezeti 

rendszerének és homlokzati megjelenésének megváltoztatásával. A tevékenység 

végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés 
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módosítási engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a 

leendő bérlőt terheli. Bármilyen nemű bontási és építési munka megkezdése előtt a 

tulajdonos önkormányzat írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.  
2. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő az ajánlatában vállalt 

bérleti díj 2 havi összegének megfelelő kauciót előre a hivatal K&H Bank Zrt.-nél 

vezetett 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára befizessen.   

 

3. A bérleti szerződést a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és 

Szervezési Irodája készíti elő és a polgármester írja alá. A szerződés 2020. május 1. 

napjától 1 évre jön létre, mely további 3 évvel meghosszabbítható, amennyiben mindkét 

fél megelégedésére telt el az egy év. A határozott időre kötött szerződést bármelyik fél 

rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával, azt 

legkésőbb a hónap 15. napjáig kell közölni és a felmondás annak a hónapnak a végéig 

szólhat. 

 

4. A bérlő köteles gondoskodni:  

a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről, 

b) a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések karbantartásáról,  

c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg 

cseréről,  

d) az épület olyan berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben,  

e) az épület helyiségeinek és a területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási 

szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze, 

f) az ingatlan rendeltetésszerű használatáról, annak jó gazda által történő működtetéséről.  

g) a büfé színvonalas működtetéséről 

h) a büfé nyitva tartása igazodjon a Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat nyitvatartási 

rendjéhez. 

 

4. Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell beadni, az 

ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 

határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat 

büfé bérbeadása. Az ajánlattételi határidőig 2020.01.13. 1300-ig tilos felbontani!" 

 

5. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell 

aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében 

kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok 

eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy 

cégszerűen hitelesített másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

becsatolása szükséges.) 

 

6. Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. 

Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek 

minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén 

vele köt szerződést. 

 

7. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben számára kedvezőtlen 

ajánlatok érkeznek be úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  

 

8. Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
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A melléklet:  Ajánlati adatlap 

B melléklet: Pénzintézettől származó nyilatkozat 

C melléklet: Igazolás köztartozásokról 

D melléklet: Műszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni 

kívánt szakemberek, vezetők illetve a foglalkozatni kívánt személyek 

száma, tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása 

cégszerűen hitelesített másolati példányban) 

E melléklet: Aláírási címpéldány (ok), amennyiben nem egyéni vállalkozó 

 F melléklet:  Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolata 

G melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt feltételeket elfogadja. 

 

A részletes pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:  

 1. sz. melléklet:  Felolvasó lap 

 2. sz. melléklet:  Bérleti szerződés tervezet 

 

Műszaki dokumentumok:  

 Helyszínrajz 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el, 

továbbá a bérlőt a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2020. január 13. – Az ajánlatok benyújtásának időpontja  

 

 

Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke visszaérkezett az ülésre, 

így a testület létszáma ismételten 8 fő.  

 

 

13.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében szükséges döntést hozniuk a település téli útkarbantartásához szükséges 

útszóró só beszerzésére beérkezett ajánlatokról. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel a 

település belterületén lévő úthálózat téli síkosság-mentesítése. A feladat elvégzéséhez minden 

évben nagy mennyiségű (mintegy 80 tonna, 3 kamion szerelvény) útszóró só kerül 

beszerzésre, amely az időjárási viszonyok függvényében mosott homokkal van keverve 1/3, 

vagy 1/2 arányban.  

A síkosság-mentesítési feladat elvégzésére az útszóró só beszerzésére az alábbi ajánlatokkal 

rendelkeznek: 

1. Fazekas Zoltán – 4028 Debrecen, Hadházi út 147. 

Ajánlati ár: 21.700,- Ft/tonna+Áfa 

2. Boboska Bt. – 1151 Budapest, Visonta u. 1. 

Ajánlati ár: 25.000,- Ft/tonna+Áfa 

3. TABMARK Kft. – 2040 Budaörs, Sirály u. 22. 

Ajánlati ár: 29.000,- Ft/tonna+Áfa 

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

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát Fazekas Zoltán vállalkozó 

21.700,- Ft/tonna+Áfa összegű ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot javasolják 

kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

286/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

közúthálózatának téli síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges útszóró só beszerzése 

tárgyában indított eljárás során a Fazekas Zoltán (4028 Debrecen, Hadházi út 147.) 

vállalkozó 21.700,- Ft/tonna+Áfa összegű ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű 

ajánlatot hirdet ki nyertesnek. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az útszóró só beszerzésének 

ellenértékét a 2019. évi költségvetésében költségvetési tartaléka részében elkülönítette, 

az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

14.  Napirendi pont 

 

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

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás taggyűlési képviseletéről való döntéshozatal.  

A polgármester elmondja, hogy a dél-kelet alföldi régió 93 településének önkormányzatai 

2013-ban – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § paragrafusában (Mötv.) foglalt 

felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi régió területén a területi 

hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM rendeletben  meghatározott a 

komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszerek kiépítésre 

kerüljenek, – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás megalakítására Társulási 

Megállapodást kötöttek. 

Az önkormányzati társulás legfőbb szerve a társulási tanács, az Mötv. 94. § (2) bekezdése 

alapján a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

alkotják. 
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Az önkormányzat tulajdona tekintetében a tulajdonosi jogokat, mint jogi személy elsősorban a 

mindenkori polgármesteri tisztséget betöltő személy gyakorolja. 

Az önkormányzati választás eredményeként a polgármesteri tisztséget Valánszki Róbert 

gyakorolja. 

A tagi képviselet gyakorlásához a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges. 

Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szükséges felhatalmazás 

megadására.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Tehát javasolják 2019. november 28. napjától felhatalmazni Valánszki Róbert polgármestert, 

a polgármester akadályoztatása esetén Mile Lajos, valamint Kiss Károly alpolgármestereket a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás legfőbb szervében a tanácstagi képviselet gyakorlására. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

287/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28. napjától 

felhatalmazza Valánszki Róbert polgármestert, illetőleg a polgármester 

akadályoztatása esetén Mile Lajos, valamint Kiss Károly alpolgármestereket a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) legfőbb szervében a 

tanácstagi képviselet gyakorlására. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

15.  Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend jóváhagyása és az Érdekképviseleti Fórumba személy jelölése. 

A Margaréta Intézmény Igazgatója az intézmény működését meghatározó dokumentumok 

módosításának elfogadását kéri a Képviselő Testülettől, melyhez benyújtotta a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és a Házirendét. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 

fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 

valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. 
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Áttekintve a kettő dokumentumot megállapítható, hogy az SzMSz módosítása alapvetően az 

intézményvezető-helyettes munkakör bevezetése miatt vált szükségessé, míg a Házirend az 

étkeztetés rendjében történt módosítás miatt. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a 

módosítások korrektúrázva, illetve piros betűvel szedve olvashatók az előterjesztéshez 

mellékelve. 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület, hogy az intézmény ellátottainak, intézménnyel 

jogviszonyban állók érdekvédelmének ellátása érdekében az Érdekképviseleti Fórumba az 

53/2018.(II.22.) Dv. Kt. határozatában foglaltak alapján 2018. március 1. napjával Kanó 

Józsefet – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága elnökét – jelölte ki. Az általános helyi önkormányzati választások 

eredményeképpen létrejöttek az új bizottságok és a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak új 

elnöke lett. Az elmondottak alapján javaslata, hogy az Érdekképviseleti Fórumba Ambruzs-

Szabó József - mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - személye kerüljön 

kijelölésre. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén elfogadásra javasolja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A bizottsági ülésen a szavazás során 1 

bizottsági tag tartózkodott. Elmondta a bizottsági tag, hogy a szervezeti és működési 

szabályzatot át kellett volna beszélni, az intézmény részéről nem volt senki jelen az ülésen.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

Lehetőség van arra, hogy a képviselő úr elmondja észrevételeit a szervezeti és működési 

szabályzattal kapcsolatban. Az intézmény vezetője jelen van és reagál a felvetéseire.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban nincs 

hozzászólása.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 2019. december 1-jével jóváhagyja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

288/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát és azt 2019. december 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. december 1. 

 



31 

 

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét elfogadásra javasolják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk szintén elfogadásra javasolja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény Házirendjét. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

289/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét és azt 2019. december 

1. napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  2019. december 1. 

 

 

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába, 2019. december 1. napjával Ambruzs-

Szabó Józsefet – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága elnökét – javasolják kijelölni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Érdekképviseleti Fórumába Nyuzó Marietta képviselőt javasolja.  

Nyuzó Marietta képviselő – köszöni szépen, de nem kíván élni a lehetőséggel.  

Elmondja, hogy bizottságuk szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, Ambruzs-

Szabó Józsefet javasolják az érdekképviseleti fórumba. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

Érdekképviseleti Fórumába, 2019. december 1. napjával Ambruzs-Szabó Józsefet – 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága elnökét – jelöljék ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

290/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába, 2019. december 1. napjával 

Ambruzs-Szabó Józsefet – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét – jelöli ki.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  2019. december 1. 
 

 

16.  Napirendi pont 

 

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

149/2019.(V.30.) Dv.Kt.hat. módosítására tett javaslat megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2019. május 30. napján tartott testületi ülésén úgy 

döntött, hogy a 149/2019.(V.30.) számú határozatával a Meningococcus „B” szerocsoport 

Bexsero védőoltást 50 %-os mértékben támogatja, utólagos finanszírozással, a kérelemhez 

csatolt számla és gyermekorvos által kiadott a felvett oltássorozatról szóló igazolás ellenében. 

A lakosság részéről érkezett visszajelzések alapján a védőoltás finanszírozásával kapcsolatban 

nem egyértelmű a tájékoztatás. Az ügyfelek számla helyett több esetben is nyugtát 

mellékeltek a kérelmekhez, amely nem tesz eleget a 149/2019.(V.30.) Dv.Kt. határozatban 

foglalt feltételeknek. Javasolja a 149/2019.(V.30.) Dv. Kt. számú határozat módosítását oly 

módon, hogy számla mellett nyugtát is elfogadjon az önkormányzat. Elmondja, hogy a 

gyermekorvos visszaigazolja, hogy a gyermek a védőoltást megkapta.  

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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:  
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Határozat: 

291/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2019.(V.30.) számú 

határozatát az alábbiakra módosítja:  

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

Meningococcus „B” szerocsoport Bexsero védőoltás költségét 50 %-os mértékben 

támogatja, utólagos finanszírozással, a kérelemhez csatolt számla vagy nyugta, és 

gyermekorvos által kiadott a felvett oltássorozatról szóló igazolás ellenében. 

A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében 

biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.” 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  folyamatos  

 

 

17.  Napirendi pont 

 

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

településen létesült és üzemelő szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelésére beérkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény  

12. § alapján a településeken létesített és üzemelő víziközmű rendszerről a víziközmű 

tulajdonosának legkésőbb 2019. december 31-ig vagyonértékelést kell készíttetnie annak 

érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározott vagyonérték kerüljön 

a nyilvántartásokba.  

Az ivóvíz rendszerrel kapcsolatos vagyonértékelés az ivóvízminőség javítása kapcsán elnyert 

pályázat keretében megtörtént, ezért az önkormányzatnak jelenleg csak a szennyvíz 

víziközmű rendszer vagyonértékelését szükséges elkészíttetni. 

A vagyonértékelés elkészítésére a beszerzési szabályzat értelmében 3 vállalkozástól kértek 

árajánlatot. Az ajánlattételi határidőig, azaz 2019. november 21. 11:00 óráig 2 ajánlat érkezett, 

melyek az alábbiak: 

1. BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. – 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 

4. sz. 

Ajánlati ár: 5.560.000,- Ft+Áfa 

2. ATERON Consulting Kft. – 1098 Budapest, Napfény u. 5. fszt. 2. sz. 

Ajánlati ár: 4.780.000,- Ft+Áfa 

Az ajánlatokat megvizsgálva megállapították, hogy az ajánlattevők által benyújtott ajánlati 

dokumentációk megfelelnek az ajánlattételi felhívásban előírtaknak, az ajánlattevők 

rendelkeznek az ajánlatadáshoz szükséges végzettséggel, valamint csatolták ajánlatukhoz a 

kötelező mellékleteket, így a benyújtott ajánlatok alkalmasak és érvényesek. Az ajánlattételi 

felhívás alapján az ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján kerülnek 

kiválasztásra. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 
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egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát az ATERON Consulting Kft. 

4.780.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 6.070.600,- Ft összegű ajánlatát, mint a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot javasolják kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

292/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

üzemelő víziközmű rendszer (szennyvíz víziközmű) vagyonértékelés tárgyában indított eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz víziközmű 

vagyonértékelés - Dévaványa” tárgyában indított beszerzési eljárásra érkezett BERPROMER 

Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) és az ATERON 

Consulting Kft. (1098 Budapest, Napfény u. 5. fszt 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 

lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

víziközmű vagyonértékelés - Dévaványa” tárgyában indított beszerzési eljárás 

eredményeként az ATERON Consulting Kft. (1098 Budapest, Napfény u. 5. fszt 2.) 

ajánlattevő 4.780.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 6.070.600,- Ft összegű ajánlatát, mint a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 

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

víziközmű vagyonértékelés - Dévaványa” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként 

a BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) 

ajánlattevőnek az 5.650.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 7.175.500,- Ft összegű ajánlatát, mint 2. 

legkedvezőbb ajánlatot jelöli meg és a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének visszalépése 

esetén vele köt szerződést tárgyi munkára. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Települési szennyvíz 

víziközmű vagyonértékelés - Dévaványa” tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonértékelés elkészítésének 

ellenértékét 2020. évi költségvetésében költségvetési tartaléka részében elkülöníti, az a kívánt 

összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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18.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 

2019/2020-as tanév középiskolai nevelési-oktatási feladatainak ellátásához bérbe szeretnék 

venni a Seres István Sporttelep ingatlanban lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és műfüves 

pályát a korábbi feltételek szerint. 

Köszönik, hogy az iskolai sport mostoha helyzetét a bérleti lehetőséggel nagymértékben 

enyhíti a Képviselő-testület. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Seres István Sporttelep bérleti díja az előző 

tanévben 1.500,- Ft/óra + ÁFA volt, mely tartalmazta a rezsi költséget is.  

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

293/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma részére az oktatási egység szakmai munkájának segítése érdekében 

2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig bérbe adja a Seres István Sporttelep 

épületében lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és műfüves pályát 1.500,- Ft/óra + 

ÁFA bérleti díjért, mely tartalmazza a rezsi költséget is. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum 

Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával a bérleti 

szerződést megkösse. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

19.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület támogatás felhasználási módjának módosítási 

kérelme. 
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Elmondja, hogy a Képviselő-testület a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére 

a 67/2019.(III.28.)  Dv. Kt. hat. alapján 200.000,- Ft támogatást nyújtott. A Dévaványai Őszi 

Napfény Nyugdíjas Egyesület népdalkórusa, több tagjának megbetegedése miatt, nem tudott 

részt venni a Vésztői Katonadal Fesztiválon, ezért szeretnék kérvényezni a támogatói 

szerződésben szereplő összegek átcsoportosítását, az alábbi módon: 

 

Módosítani kívánt felhasználási mód: 

 

Támogatás jogcíme  Támogatás mértéke (Ft)  

Cserkeszőlői nyugdíjas népdal találkozó 

buszköltség + belépő, (2019.06.02) 

90.000,- 

 

Berekfürdői kulturális találkozó buszköltség + 

belépő, (2019.08.31) 

90.000,- 

 

Vésztői katonadalfesztivál buszköltség, 

(2019.10.) 

20.000,- 

 

Támogatás mértéke összesen 200.000,- Ft 

 

Módosított felhasználási mód: 

 

Támogatás jogcíme  Támogatás mértéke (Ft)  

Cserkeszőlői nyugdíjas népdal találkozó 

buszköltség + belépő, (2019.06.02) 

92.200,- 

 

Berekfürdői kulturális találkozó buszköltség + 

belépő, (2019.08.31) 

119.900,- 

 

Összesen: 212.100,- Ft ebből az elszámolható támogatás mértéke összesen 200.000,-  Ft 

 

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

bizottsági ülésen elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Javasolják a testület felé, hogy a 

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete kérelmét támogassák.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

294/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Napfény Nyugdíjas Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 13. elnöke: Hímer 

Imréné) részére a 67/2019.(III.28.) Dv. Kt. számú határozat alapján megítélt támogatási 

összeg átcsoportosítását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

- Cserkeszőlői nyugdíjas népdal találkozó buszköltség + belépő:   92.200,- Ft. 

- Berekfürdői kulturális találkozó buszköltség + belépő:  119.900,- Ft. 
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Ebből az elszámolható támogatás mértéke összesen   200.000,- Ft        
 

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

módosításának aláírásáról. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2019.12.30 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

kérelmet nyújtott be képviselő-testülethez.  

Elmondja, hogy a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez 2018-ban benyújtott „Civil 

szervezetek eszközbeszerzése és fejlesztése” VP6-19.2.1.-55-5-17 számú pályázatuk nyertes, 

utófinanszírozott pályázatként került elbírálásra.  

Ennek alapján a megítélt támogatás összege 1.042.205.- Ft  

Mivel az Egyesületüknek nem áll rendelkezésére a fenti összeg, ezért kérik a Képviselő-

testületet ezen összeg megelőlegezésére. 

Az Egyesület vállalja, hogy a Támogató okiratban foglaltak szerint, az eszközbeszerzéseket 6 

hónapon belül teljesíti, ezt követően a Támogatóval elszámol, a Támogatótól megkapott 

összeget visszautalja Dévaványa Város Önkormányzata részére. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottságuk ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Javasolják támogatni a Nagycsaládosok 

Dévaványai Egyesületének a kérelmét. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

295/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kert u. 1. 

elnöke: Balog Lászlóné) részére visszatérítendő kamatmentes támogatásként 

biztosítja a pályázatban elnyert 1.042.205,- Ft összeget.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogató szerződés aláírására. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2019.12.30 
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20.  Napirendi pont 

 

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

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek Energiahatékonyságának 

Fejlesztése” elnevezésű pályázathoz szükséges saját erő vállalásáról való döntéshozatal. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. februárjában pályázatot nyújtott be az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” 

tárgyú pályázati felhívására, melynek keretében 4 db szennyvíz szivattyú beszerzéséhez 

kértek támogatást.  

A szivattyúk a Jéggyár utcai „3”-as számú, valamint a Deák Ferenc utcai „5”-ös számú 

szennyvízátemelő korszerűsítéséhez járulnának hozzá. A projekt összköltségét akkor nettó 

9.025.660,- Ft-ra becsülték, melynek pályázható támogatási intenzitása a beszerzés maximum 

50 %-a lehetett. A szennyvízcsatorna-hálózat működtetése az Alföldvíz Zrt. feladatkörébe 

tartozik, így a Képviselő-testület 24/2019.(II.21.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy 

nyertes pályázat esetén konzorciumi megállapodást köt a működtetővel.  

2019. november 26-án érkezett meg a döntés, miszerint a pályázatot kiíró Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 2019. november 22-én 4.512.830,- Ft vissza nem térítendő 

támogatási összeg megítéléséről döntött. A Támogatási Szerződés megkötéséhez mielőbb, de 

legkésőbb 2019. december 4-ig be kell nyújtani a Képviselő-testület döntését arra 

vonatkozólag, hogy a megvalósításhoz szükséges önerőt, azaz 4.512.830,- Ft-ot saját 

költségvetése tartaléka terhére vállalja. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 240 napos a fizetési határidő.  

Elmondja, hogy a szennyvízátemelők felújításra szorulnak, ha a testület nem biztosítja az 

önerőt, akkor is el kell végezni a felújítást, csak abban az esetben a teljes összeg terhére.  

Valánszki Róbert polgármester – az önkormányzat érdekében áll, hogy konzorciumi 

formában végezzék el a feladatot, a támogatás megléte mellett.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 

296/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

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

és Technológiai Minisztérium által a „Víziközművek Energiahatékonyságának 

Fejlesztése” tárgyú VEF-2019-45 azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási 

igényünk megvalósításához szükséges önerőt, azaz 4.512.830,- Ft-ot a 2020. évi 

költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Támogatási Szerződés 

megkötésével. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelemszerű   
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21. Napirendi pont 

 

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

Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat ellen indult felszámolási eljárásba való 

bekapcsolódásról döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a Gyulai Törvényszék 16.Fpk.147/2019/11. számú végzésében  a Körös-

Berettyói Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 20, 

cégjegyzékszám: 04-16-000001, adószám: 10108594204) adós felszámolását rendelte el 

2019.11.21-én. 

A bíróság által kirendelt felszámoló: Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: HU 5600 Békéscsaba, Kastély 11., adószám: 11057381-2-

04),  felszámolóbiztos: Szathmáry Tibor (1037 Budapest, Bécsi út 85.). 

Mindazok, akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket - kivéve a felszámolási 

eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban már bejelentett és nyilvántartásba vett 

követeléseket - a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, a végzés 

közzétételétől, azaz 2019.11.21-től számított 40 napon belül bejelenthetik igényüket a 

felszámolónak. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 57. § (1) bekezdése 

szerint a felszámoló csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a 

követelés tőkeösszegének 1 %-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot a 

végzésben megjelölt számlára - a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással - 40 

napon belül befizetett és azt a felszámoló részére igazolta. 

Mint ismeretes Dévaványa Város Önkormányzata a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási 

Társulattal szemben 22.430.734,- Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási eljárást indított 

2017-ben, mivel a Társulat az Önkormányzattal szemben nem teljesítette a jogos pénzügyi 

követelést. A végrehajtásra Háfra László (5630 Békés, Szent Pál sor 1.) önálló bírósági 

végrehajtó lett kijelölve. 

Az eltelt 2 év során a Társulattól önként, illetőleg a bankszámlákra kibocsátott inkasszó útján 

összesen 8.203.549,- Ft összegű befizetés érkezett, azaz a mai nappal fennálló tartozás még 

továbbra is 14.227.185,- Ft és annak járulékai.  

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a felszámolási eljárásban részt kíván venni, 

úgy szükséges a követelés tőkeösszegének 1 %-át, azaz 142.272 Ft-ot megfizetni. 

Úgy látja van esély arra, hogy a Kft. vagyonából valamit meg tudjanak szerezni adósság 

fejében. Nem ismert számukra, hogy aki elindította az eljárást, mekkora összegre tart igényt.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk az előterjesztés megtárgyalta.  

Javaslatuk, hogy a hitelezői igényt nyújtsák be 14.227.185,- Ft és annak járulékai erejéig, 

valamint biztosítsák a 142.272,- Ft-ot.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban 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: 
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Határozat: 

297/2019.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-

Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal (székhely: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 20, 

cégjegyzékszám: 04-16-000001, adószám: 10108594204) szemben 2019.11.21-én 

megindított felszámolási eljárásban hitelezői igényt kíván benyújtani 14.227.185,- Ft 

és annak járulékai erejéig.  

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelezői igény benyújtásával egyidejűleg a Gyulai 

Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla számra megfizet 

142.272,- Ft-ot. 

 

A Képviselő-testület felkéri Dr. Szitás László (5510 Dévaványa Körösladányi út 12.) 

ügyvédet hogy a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal szemben megindult 

felszámolási eljárásban teljes jogkörben eljárva képviselje a Dévaványai 

Önkormányzatot, illetőleg a nyújtsa be az Önkormányzat hitelezői igényét is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Valánszki Róbert polgármestert arra, hogy dr. 

Szitás László ügyvéd részére a szükséges meghatalmazások aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2019. december 15. 

 

 

22. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza.  

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 30 éves lesz a Dévaványai Hírlap, amelynek kapcsán 

december 13-ára ünnepséget szervez a szerkesztőség és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre. 

Egy ünnepi különszám megjelentetését tervezik, melyben a történelmi múltú kiadványra, 

illetve az elmúlt 30 év eseményeire pillanthatnak vissza válogatott cikkek alapján, napjaink 

történéseihez is. A mai napon már a kezében tarthatta a különszám első összeállított verzióját. 

A különszám megjelentetésének költsége 317.500,- Ft, amelyet a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány biztosít.  

Az ünnepség 2019. december 13-án 17 órától lesz, amelyre a meghívók kiküldésre fognak 

kerülni.  

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

előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy Balla József dévaványai lakos az országos 

fásítási program keretében 30 db kiültethető tölgyfát ajánl fel a város részére. Kérése, hogy a 

felajánlásból a Túrér-parján a kipusztult fák pótlása történjen meg. A tavasz folyamán még  

50 db fát tud biztosítani. Kérése, hogy a műszaki iroda munkatársai egyeztessenek Balla 

Józseffel ez ügy tekintetében.  

Az alpolgármester elmondja, hogy az Eurocenter üzlet előtt lévő csatornából kiállnak a 

lemezek. Szükségesnek látná mielőbbi kijavítását, a balesetek megelőzése érdekében.  

Ennyiben kívánt hozzászólni. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balla József felajánlását. Megkéri Feke László 

műszaki irodavezetőt, hogy egyeztessenek a felajánlóval. A testületet tájékoztatni fogják e 

témában.  

Az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél lévő kerékpárúttal kapcsolatos problémát 

is orvosolni fogják.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a makkos erdővel mi a tervük? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a településrendezési terv erre vonatkozóan 

nem tartalmaz semmilyen előírást. A terület feltöltésre került, a régi lőtér gödör még meg van. 

Elmondja, hogy a Szérűskert, Bánomkert utcai területrészen 4 éve volt egy fásítási program, a 

fák fele kb. nem maradt meg. Hat féle fa került telepítésre.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – megjegyzi, hogy az említett település részen van egy temető, 

amely nagyon el van hanyagolva. Meg kellene kérdezni, hogy mi a tervük a temetővel.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a képviselő által említett temető egyházi. A 

füvet le szokták vágni, lerakó edényzetet biztosítottak. December közepén találkozni fog a 

plébános úrral és említést tesz erről a témáról is.   

Megadja a szót Kónya Dávid János képviselő részére.  

Kónya Dávid János képviselő – elmondja, hogy jelezték felé, hogy az Agárdi tüzép előtt 

lévő területen megáll a víz, nem tud elfolyni, ami a téli időszakban problémát jelenthet a 

közlekedésben.  

Valánszki Róbert polgármester – tudomása szerint az említett részen a gyalogjárda elkészült.  

Meg fogják nézni mi okozza azt, hogy nem folyik el a víz.  

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

előtt? 

 

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

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági és kitüntetési ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/972-11/2019. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-28. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1700 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert      Czene Boglárka 

polgármester                              jegyző 

 


