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DV/717-2/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-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  

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Távolmaradt:  Földi Imre   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, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

hivatalvezető helyettese, Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Papné Auer Ildikó a DÁMK 

részéről, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatója, Czirják Edit  Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatóhelyettese, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Tóth Erika a Gyulai 

Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

Külön köszönti dr. Smiri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a Földi Imre képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte.  

 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A 2020. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 
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3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Általános iskolai körzethatár véleményezése, vagy körzethatár módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításának megalkotása. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

8. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2020. évi 

szabadságának ütemezése. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

9. Belső ellenőr kiválasztása a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez.  

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

10. 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok meghatározása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedély 

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Vezetékjog megállapodás elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

13. „Járási Startmunka Mintaprogram 2020” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

14. Ultrahang készülék beszerzése” című helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

15. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó a beérkezett 

pályázatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. KitNet Kft. helyiség bérleti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Alföldvíz Zrt. részvényesi megkeresése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésre történő kijelöléséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

3/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 30-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2020. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 
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5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

6. Általános iskolai körzethatár véleményezése, vagy körzethatár módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításának megalkotása. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

8. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 2020. évi 

szabadságának ütemezése. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

9. Belső ellenőr kiválasztása a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez.  

Előadó:   Czene Boglárka jegyző 

 

10. 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok meghatározása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedély 

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Vezetékjog megállapodás elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

13. „Járási Startmunka Mintaprogram 2020” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

14. Ultrahang készülék beszerzése” című helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

15. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. számú költségalapú bérlakás bérlőkijelöléséről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó a beérkezett 

pályázatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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3. KitNet Kft. helyiség bérleti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Alföldvíz Zrt. részvényesi megkeresése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésre történő kijelöléséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

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 kíván 

tenni. 

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

Elmondja, hogy az elmúlt évben 2019. december 13-án volt az utolsó testületi ülés, azt 

követően történt eseményekről szól: 

- 2019.12.16-án az Alföldvíz Zrt-nél tartandó egyeztetésen vett részt. Szó volt a Zrt. 

2020. évre várható veszteségéről. A társaság működését a várható veszteség 

összegével megegyező összegű 1,713 Mrd Ft alaptőke emeléssel szeretnék fedezni. A 

Közgyűlésen döntés született arról, hogy megkeresi részvényeseit, így Dévaványa 

Város Önkormányzatát is, hogy az alaptőke emeléshez részvényjegyzés útján járuljon 

hozzá. Úgy gondolják, hogy ebben nem kellene részt venni. Megjegyzi, hogy az 

önkormányzat kistulajdonnal rendelkezik a Zrt-nél, 1,5 %-kal. Az önkormányzat 

részjegy vásárlása elenyésző lenne. A Jogi Koordinációs Osztályvezetőtől kapott 

információ alapján, alig néhány önkormányzat érdeklődött ez ügyben. A nagyobb 

önkormányzatok sem kívánnak élni a lehetőséggel.  

- 2019.12.16-án Teleki-Szávai Krisztinával a Gyulai Tankerület igazgatójával 

egyeztetett. Ismert, hogy 386 millió forintos nyertes pályázatuk van, amely az 

általános iskolai telephelyek felújítására, eszközbeszerzésre, valamint a volt 

művelődési ház felújítására, átalakítására vonatkozik. A közbeszerzési határidő lejárt 

december 28-án. Sajnos a szerződés nem sikerült megkötni, ezért új közbeszerzést kell 

kiírni. Elmondja, hogy 70 millió forintos többletköltség van, amit a tankerület nem tud 

megfinanszírozni. Mivel meghaladta a teljes bekerülési költség 15 %-át, így 

igazságügyi szakértő lett kirendelve, aki rendben találta a közbeszerzést. Arra tett 

javaslatot a szakértő, hogy támogatja a többletköltség kormány általi 

megfinanszírozását. Tehát december 28-ig nem lett szerződés megkötve, így új eljárást 

kell lefolytatni.  

- 2020.01.07-én városháza kivitelezésével kapcsolatosan volt egy ülés, majd a tervező 

jelenlétében január 15-én egy egyeztetés. A következő ülés február 4-én kedden lesz, 

ahol jelen lesz a kivitelező képviselője, a műszaki ellenőr, a tervező, az alvállalkozók. 

A havonkénti koordináció szükséges, hogy a menetközben felmerült problémákat 

orvosolni tudják.  

- 2020.01.14-én a Szent Anna Katolikus templom kapcsán egyeztetésen vett részt, ahol 

jelen volt Földi Pál tervező, Vízhányó Ferenc a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

részéről, Czank Gábor plébános, Feke László műszaki irodavezető. A tervező 150 
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millió forint körüli összegre becsüli a templom felújítási költségeit. Jelentős önerővel 

rendelkeznek, egy volt dévaványai lakos budapesti ingatlanát örökül hagyta az 

egyházmegyére azzal a céllal, hogy a templom felújításra kerüljön. Megjegyzi, hogy 

40 millió forintról van szó. Az országgyűlési képviselővel felvette a kapcsolatot ez 

ügyben.  

- 2020.01.15-én a Költségvetési Munkacsoport ülésezett.  

- 2020.01.20-án Gyomaendrődön volt a Körös-völgyi Konzorcium taggyűlésén, ahol a 

2020. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről tárgyaltak. A mai napon a 

napirendek tárgyalása során ezen témára vissza fognak térni. 

- 2020.01.21-én az ATEVSZOLG Zrt. képviselői jártak a polgármesternél. A korábban 

már említett környezetvédelmi hatósági vizsgálat kapcsán egyeztettek. Elmondásuk 

szerint az önkormányzat tulajdonában lévő darálót szeretnék üzembe helyezni, napi 

szinten szeretnék használni. A legnagyobb probléma abból adódik, hogy a 

komposztálótelep előtt kerül a lakosság részéről lerakásra a zöldhulladék. A 

környezetvédelmi hatóság már több alkalommal észrevételezte. A hulladék 

elhelyezése közterületen nem szabálysértési, hanem bűncselekményi kategóriába 

tartozik. Rendőrségen, vagy feljelentésen keresztül lehetne szankcionálni, de nem 

szeretnének ilyen lehetőséggel élni. A kialakult helyzet nem maradhat így, mivel 

bírságot szabhat ki a hatóság. Bíznak abban, ha folyamatos lesz a zöldhulladék 

feldolgozása, akkor elnézőbbek lesznek.  

- 2020.01.22-én Orosházán DAREH ülésen vett részt. Új elnök került megválasztásra, 

költségvetést fogadták el. 

- 2020.01.22-én a Magyar Kultúra Napja került megrendezésre. 

- 2020.01.23-án volt a Békés Megyei Önkormányzat évadnyitó fóruma, ahol kollegái 

vettek részt. A polgármester nem tudott részt venni a rendezvényen, mivel azonos 

időpontban volt a Prizma Junior Zrt. által tartott fórum.  

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: 

4/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2019.(XI.25.), 

274/2019.(XI.25.), 279/2019.(XI.28.), 282/2019.(XI.28.), 283/2019.(XI.28.), 

284/2019.(XI.28.), 285/2019.(XI.28.), 286/2019.(XI.28.), 287/2019.(XI.28.),   

288/2019.(XI.28.), 289/2019.(XI.28.), 290/2019.(XI.28.), 292/2019.(XI.28.), 

293/2019.(XI.28.), 294/2019.(XI.28.), 295/2019.(XI.28.),  297/2019.(XI.28.), 

313/2019.(XII.12.), 314/2019.(XII.12.), 317/2019.(XII.12.), 318/2019.(XII.12.), 

320/2019.(XII.12.), 321/2019.(XI.28.), 322/2019.(XI.28.), 323/2019.(XI.28.),  

324/2019.(XI.28.), Dv. Kt. határozatok és a 300/2019.(XI.28.), 301/2019.(XI.28.), 
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302/2019.(XI.28.), 326/2019.(XII.12.), 327/2019.(XII.12.), 303/2019.(XI.28.), 

304/2019.(XI.28.), 305/2019.(XI.28.), 306/2019.(XI.28.), 307/2019.(XI.28.), 

308/2019.(XI.28.), 309/2019.(XI.28.), 310/2019.(XI.28.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 2020. 

évi költségvetés tervezetének a megtárgyalása.  

Elmondja, hogy több alkalommal volt szó a 2020. évi költségvetésről. A Költségvetési 

Munkacsoport egy alkalommal ülésezett.  

Elmondja, hogy a költségvetés bevételi főösszege 1.467.892 eFt, a kiadási 2.914.184 eFt. A 

különbözetből 721.352 eFt a pályázatokra kiutalt támogatásból el nem költött rész. Hiány nem 

tervezhető, ezért a 1.446.292 eFt különbözet a várható maradványból kerül kiegyenlítésre. A 

forrás hiány 724.940 eFt a felhalmozások területén jelentkezik. Működési hiány nincs, nem is 

tervezhető.  

A polgármester megadja szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha a 

leírtakhoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a megjelenteket.  

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére, hogy 

ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – köszönti az ülésen 

megjelenteket.  

A bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a rendelet 

megalkotását javasolják a testület felé 2.914.184 eFt,- Ft főösszeggel.  

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 

a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását javasolják a testület felé. A 

szavazás során egy képviselő tartózkodott.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József bizottsági elnök részére.  

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

hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását - egy tartózkodás 

mellett - javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a tervezetet a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte 

január 27-ei ülésén. A rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  

A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a tervből hiányolja a járdafelújítást. Szerette volna, ha a 

Széchenyi utca és az Eötvös utca járdafelújítása helyet kap a tervben. A felújítás indokoltságát 

már több alkalommal elmondta, amit most nem kíván megismételni. A gyermekkocsit az 
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anyuka a kövesúton tolja, mivel a járda nem alkalmas a közlekedésre. A problémát meg kell 

oldani, akár az árkokat is le lehetne fedni annak érdekében, hogy a járda szélesebb legyen.   

Valánszki Róbert polgármester – több alkalommal elmondta már, hogy állami útról van szó 

mind a két esetben. Az árkok lefedése csak a Magyar Közút Zrt. hozzájárulásával történhet 

meg. A polgármester megjegyzi, hogy a költségvetési egyeztetések során a képviselővel nem 

találkoztak.  Az elmondottaknak van realitása, amivel a polgármester is egyetért. Elmondja, 

hogy járdaépítésre közfoglalkoztatás keretében nincs lehetőség. Már többször elmondta azt is, 

hogy a lakosoknak van lehetőségük a járda megépítésére saját ingatlanuk előtt, akár 

összefogással is. Az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagot (sóder, cement, 

zsaluanyag).    

dr. Ágoston Sándor képviselő – probléma az, hogy az Eötvös utcában, valamint a Széchenyi 

utcában is zömében idős emberek laknak, akik már nem tudnak ilyen munkát végezni. 

Meglátása, hogy az árkok lefedése megoldást jelentene.   

Valánszki Róbert polgármester – a település több részén fenn áll ez a probléma. A 

problémával küzdenek, de most ennek megoldását nem látja. Jelenleg nincs olyan brigádjuk, 

akikkel járdát tudnának építtetni. Elmondja, ha a testület úgy gondolja, hogy erre a célra 

fordítsanak forrást, akkor az megoldható, hiszen vannak olyan vállalkozók, akik végeznek 

ilyen jellegű munkákat. Az önkormányzat építőbrigádjának nincs szabad kapacitása, egész 

évre be van tervezve a munka számukra. Esetleg a betervezett feladatokból lehet elhagyni pl. 

fogorvosi rendelő kialakítása, strand előtt ároklefedés, temetőnél kerítésépítés. A képviselő 

levelezéseiből érti, hogy miért nem vesz részt a munkabizottsági üléseken, de ezen témával ott 

kellett volna előhozakodni, nem pedig most. Ez alkalmas arra, hogy a hangulatot indukálja. 

Sajnos a probléma nemcsak a képviselő által említett utcákban áll fenn.   

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális intézmény a 

költségvetését nullára ki tudta hozni, a strandfürdő, valamint a DÁMK működéséhez nem 

kevés forrást kell hozzátennie az önkormányzatnak. A DÁMK-nál a finanszírozás sokkal 

kevesebb, mint ami a foglalkoztatáshoz, a működéséhez szükséges.  

Röviden ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2020. évi költségvetését 2.914.184 eFt főösszeggel kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a előírja a középtávú terv készítését, amelynek határideje évente 

legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadása.  
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„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

A középtávú terv elkészítése során felmérik, hogy a költségvetési évben és az azt követő 

három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségeknek. Cél a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése nevesíti azokat a saját bevételeket, 

amelyeket be lehet számítani: 

 helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

 az osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel, 

 tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel, 

 bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint  

 a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

Az ismertetett jogszabályok alapján állították össze Dévaványa Város Önkormányzatának 

középtávú tervét. 

Az Önkormányzatnak 2014. február 28-i határnappal adóssága nincs.  

A Képviselő-testület figyelemmel az önkormányzat jelen gazdasági helyzetére jelenleg nem 

szándékozik a Stabilitásról szóló törvény. 8. § (2) bekezdésesében felsorolt adósságot 

keletkeztető ügyletet alkalmazni, azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni.  

A polgármester megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy 

kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, úgy van meghatározva, hogy 

az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség 50 %-át nem haladhatja 

meg. Ehhez szükséges a tervezés. 

Valánszki Róbert polgármester – fontosnak tartja elmondani, hogy az elmúlt hat évben 

adósságállományuk nem volt, hitelük, lejárt tartozásuk sincs. Hitelfelvételt nem terveznek.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé Dévaványa Város Önkormányzat 

középtávú tervét 2020. - 2023. évekre vonatkozóan. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

5/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2020. évtől 2023. évre szóló középtávú tervét, 

Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2020. - 2023. évekre.  

  

Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. 
Tárgyév 

2020.  
2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi adók 01 231.450 200.000 200.000 200.000 

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
02 435 435 435 435 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

04 129.919 125.000 125.000 125 000 

Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 

bevételek 
06     

Díjak, pótlékok, bírságok 07 500 500 500 500 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08     

Saját bevételek (01+…+08) 09 362.304 325.935 325.935 325.935 

Felvett hitel tőketartozása/év 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 13 0 0 0 0 

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (10+…+13) 
14 0 0 0 0 

 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  azonnal   
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy jogszabály írja elő a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja 

értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati 

hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 

önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 

A megállapodás alapvető módosítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 2020. január 1-i módosítása alapozta meg, miszerint a nemzetiségi 

önkormányzattal kötött megállapodás hatósági szerződésnek minősül és ennek megfelelően a 

az Ákr. 92. §-ban – a hatósági szerződésre vonatkozó előírások – szabályozottak átültetése 

válik szükségessé. 

A polgármester megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni? 

Czene Boglárka jegyző – kiegészítést nem kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményt.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a hatósági szerződés elfogadását javasolják a 

Képviselő-testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, 

tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában kötendő és 2020. február  

1-jétől hatályos hatósági szerződést kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

6/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

A Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető 

személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában 

kötendő és 2020. február 1-jétől hatályos, jelen határozat mellékletét képező 

hatósági szerződést. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2020. február 1. 

Melléklet: 1 db hatósági szerződés 

 

(Az elfogadott hatósági szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

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

óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan. 

Az aljegyző az előterjesztésben részletes tájékoztatást adott, leírta a jogszabályi hivatkozást.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott 

Dévaványai Általános Művelődési Központba történő óvodai jelentkezés módjára és az 

óvodai felvétel időpontjára a 2020/2021. nevelési évre az intézményvezető 2020. április  

22-23. napját jelölte meg. 

1. A 2020. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2020/2021. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2020. április 22-én (szerda)  800-1530 óráig valamint 

2020. április 23-án (csütörtök)  800-1530 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. alatti óvodai székhelyen. 

2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a 

határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

A polgármester megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e 

kiegészítést tenni? 

Szarka Andrea aljegyző – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi Bakó Bernadettet a DÁMK igazgatóját, hogy 

kíván-e hozzászólni? 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – hozzászólása nincs. 

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

bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglalt időpontokkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja, hogy fogadják el az időpontokat. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az óvodai beíratások időpontjával a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a 

határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

7/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dévaványai 

Általános Művelődési Központba történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel 

időpontját a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A 2020. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2020/2021. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 
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2020. április 22-én (szerda)  800-1530 óráig valamint 

2020. április 23-án (csütörtök)  800-1530 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. alatti óvodai székhelyen. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a beiratkozással 

kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a 

helyben szokásos módon. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

keretében döntést kell hozniuk az óvoda nyári zárva tartásáról.  

A polgármester elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) 

bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a 

házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 

tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatójának javaslata alapján az óvoda 

2020/2021-es nevelési évet érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek 

gyakorlata alapján 2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 21. napja között 8 munkanap. A 

szünetet követően az óvoda 2020. augusztus 24. napjától várja a gyermekeket. 

A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 

az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 

Megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy a leírtakhoz van-e szóbeli kiegészítése? 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 

kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi Bakó Bernadettet a DÁMK igazgatóját, hogy 

kíván-e hozzászólni? 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – hozzászólása nincs. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére.  

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

a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – ismert, hogy néhány óvoda tetőszerkezetének a felújítására 

pályázati forrást nyertek. Véleménye szerint szükséges időben leegyeztetni, hogy a 

gyermekek melyik óvodában lesznek elhelyezve, amíg a felújítás folyik.  

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – egyeztetni fognak ez ügyben, valamint a nyári 

ügyeletet a munkálatokhoz fogják igazítani.  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy három óvodának a tetőszerkezete kerül 

felújításra. A felújításra vonatkozó tervek készítése folyamatban van, a kivitelező még nincs 

kiválasztva ezen feladat elvégzésére. A szülőket időben fogják értesíteni. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2020. augusztus 10. - 2020. 

augusztus 21. napja között határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

8/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ óvoda nyári zárva tartás időpontját 2020. augusztus 10. - 2020. 

augusztus 21. napja között határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő:  2020. február 15. 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szól. 

Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 43. § (4) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó 

hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek 

intézményi gondozásának megszervezéséről. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a 

szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A 

nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ vezetőjének javaslata, hogy a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét rendhagyó módon 2020. június 01. - 2020. augusztus 7. napja, valamint 

2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 31. között terjedő időszakban, munkanapokon  

600 – 1730-ig határozza meg a Képviselő-testület, igazodva az óvoda nyári zárva tartásához.  

Így 2020. augusztus 24-től ismételten várja a gyermekeket a bölcsőde. 

A polgármester megkérdezi Bakó Bernadettet a DÁMK igazgatóját, hogy kíván-e 

hozzászólni? 

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – hozzászólása nincs. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére.  
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Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltak szerint 

egyetértenek a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével a határozati javaslatban foglaltak szerint, 

- 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: 

9/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét 2020. június 1. - 2020. 

augusztus 7. napjáig, valamint 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 31. napjáig 

terjedő időszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 

tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett DÁMK igazgató 

Határidő:  2020. február 15. 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ 

meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot 

ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg 

illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 

szóló 2019. évi CX. törvény 1201. § (2)-(3) bekezdéseinek előírásai alapján az illetékes 

tankerületi központ január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, valamint az Nkt. 

50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 

tervezetéről. 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 

véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

Mellékletben megküldésre került az általános iskolák 2020/2021 tanévre vonatkozó kötelező 

felvételt biztosító körzeteinek meghatározása járási bontásban. 
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A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

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

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 217/2019.(IX.26.) Dv. Kt. hat, számú döntését ne 

módosítsa, azaz értsen egyet a kialakított, „A kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárai Gyomaendrődi járás 2020/2021. tanév„ meghatározásával. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére.  

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

a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy elterjedt az a hír a városban, hogy a Vass-

telepen nem fog indulni első osztály, ami nagy dilemmát jelent azon a településen élő szülők 

számára. Megkéri dr. Smiri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, 

hogy lehetőségük szerint ez ügyben segítsenek. Tudomása van arról, hogy a gyermeklétszám 

befolyásolja az indítható osztályok számát. Megjegyzi, hogy az épület néhány éve lett 

felújítva.  

dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – meg fogják 

vizsgálni, hogy a járási hivatal ezen ügyben hogyan tudna segíteni. Kérdése, hogy a járási 

hivatalt hol látják ezen ügyben? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ez nem tartozik a járási hivatal 

hatáskörébe. Ha bármit meg tudnak tenni, köszönettel veszik.  

Úgy gondolja, hogy a tankerületnek nem célja megszüntetni a Vass-telepi telephelyet. 

Elmondja, ha a gyermeklétszám indokolttá teszi, akkor fog indulni első osztály. A település 

körzetesítve van, az igazgató ennek megfelelően osztja el gyermekeket. Évek óta ez rémhír a 

településen.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy jogszabályi változás miatt a gyermeklétszámnak 

nőni kell az iskolában, mivel 6 éves kor után kötelező a gyermekeket beíratni, az óvoda nem 

tarthatja vissza. Véleménye szerint az óvodánál lesz jellemző az alacsonyabb 

gyermeklétszám.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

10/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi 

Központ által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatáraival a 2020/2021. tanév vonatkozásában, a körzethatár módosítását 

kezdeményező javaslattétellel nem kíván élni. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Gyulai Tankerületi 

Központot a döntésről értesítse.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő: 2020. február 15. 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

rendeletmódosítással kapcsolatos. 

Elmondja, hogy a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 312/2019.(XII.18.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában „és hónapra” szövegrészt. 

A bentlakásos intézmények vonatkozásában arra irányult a módosítás, hogy a térítési díj 

pontosabban igazodjon a valós igénybevételhez. 

Az elmondottak értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos 

intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. 

A jogsértés elkerülése érdekében szükséges a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Megkérdezi Tóth Julianna igazgatót, hogy kíván-e hozzászólni? 

Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója – az 

elmondottakhoz hozzászólása nincs.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a rendelet módosításával egyetért.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére.  

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

a bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József részére.  

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

bizottságuk a rendelet módosításával egyetért. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletét 
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a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  

6/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. § értelmében: 

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 

A Polgármester Úr esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2019. évről áthozott 

szabadság nem volt, így 2020. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 39 

nap szabadság illeti meg. 

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

11/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Miklós Róbert polgármester 

szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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Szabadság kezdete Szabadság vége Igénybe vett napok száma 

2020.01.06. 2020.01.06. 1 

2020.06.15. 2020.06.26. 10 

2020.07.13. 2020.07.24. 10 

2020.08.03. 2020.08.14. 10 

2020.12.21. 2020.12.31. 8 

       Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 319/2019.(XII.12.) és a 320/2019.(XII.12.) Dv. Kt. 

számú határozatával döntött a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint 

meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a körét is, akiktől árajánlatot kíván bekérni 

a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.  

Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Gyurkóné Bondár Anna, Menyhért és 

Társa Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.) írásban megküldésre 

került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 15-e volt. Az érintett pályázók határidőn 

belül benyújtották ajánlatukat. A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére vonatkozó 

ajánlatok esetében mindegyik pályázó részéről egyeztetés vált szükségessé, ezért 2020. január 

20-án e-mailben megkeresésre kerültek, amelyre válaszuk megérkezett. 

A pályázat kiírása szerint benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok: 

- az államháztartási miniszter engedélye a költségvetési szervek belső ellenőrzési 

tevékenységének végzéséről szóló igazolás másolata, 

- a pályázó által kiválasztott ellenőrzési módszer megjelölése a 2020. évi belső ellenőrzési 

tervben foglalt feladatok ellátásra vonatkozó ellenőrzési napokra bontott árajánlattal, 

- a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat 

A beérkezett pályázatok a tervezett ellenőrzésekre vonatkozóan az alábbi táblázatban 

kerülnek összehasonlításra: 

 

PÁLYÁZAT 

TARTALMA 

PÁLYÁZÓK  

Gyurkóné Bondár 

Anna 

CS.A.CS Könyvvizsgáló 

és Informatikai 

Szolgáltató Zrt. 

Menyhért és Társa Kft. 

Igazolás a belső 

ellenőri 

tevékenység 

végzéséről 

nem, de lekérhető a 

Kormány honlapján 
2017. évben ÁBPE I. 

belső ellenőrök részére 

megtartott 

továbbképzésről igazolás 
 

igen 

nem, de lekérhető a 

Kormány honlapján 
2019. évben ÁBPE I. 

belső ellenőrök részére 

megtartott 

továbbképzésről igazolás 
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Ellenőrzési 

módszer 

megjelölése 
igen igen igen 

Árajánlat     Alap + 

Áfa (Forint) 
218.400 + 58.968 200.000 + 54.000 384.000 + 103.680 

Vizsgálati napok 

száma 
8 revizori nap 8 revizori nap 8 revizori nap 

1 revizori nap 

munkadíja (Forint) 
27.300 +7.371 = 34.671 25.000 + 6.750 = 31.750 48.000 + 12.960 = 60.960 

 

Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére érkezett ajánlatok összehasonlítása: 

 

PÁLYÁZAT 

TARTALMA 

PÁLYÁZÓK  

Gyurkóné Bondár 

Anna 

CS.A.CS Könyvvizsgáló 

és Informatikai 

Szolgáltató Zrt. 

Menyhért és Társa Kft. 

Árajánlat     Alap + 

Áfa (Forint) 
1.000.000 + 270.000 100.000 + 27.000 1.000.000. + 270.000 

Kiterjesztésre kerül-

e az intézményekre? 
igen igen igen 

Kapcsolódó 

szabályzatokra 

vonatkozik-e az 

árajánlat? 

igen nem igen 

 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést.  

Elmondja, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot a CS.A.CS Könyvvizsgáló és 

Informatikai Szolgáltató Zrt. adta. Kikérték a gazdálkodási irodavezető szakmai véleményét. 

A bizottság Gyurkóné Bondár Anna ajánlatát javasolja elfogadni, mivel már több alkalommal 

végzett ellenőrzéseket az önkormányzatnál, valamint intézményeinél. Arra törekedtek, hogy 

szakmailag megfelelő anyagot kapjanak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevőt javasolja elfogadni a bizottság.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Gyurkóné Bondár Annát bízzák meg a 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény esetében a 2020. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével, valamint Dévaványa 
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Város Önkormányzatának és költségvetési szervei belső ellenőrzési kézikönyvének 

elkészítésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

12/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzata, és a 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény esetében a 2020. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés elvégzésével, valamint Dévaványa 

Város Önkormányzatának és költségvetési szervei belső ellenőrzési kézikönyvének 

elkészítésével Gyurkóné Bondár Annát bízza meg. 

 

A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét – 1.547.368,- Ft-ot –  Dévaványa Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetése biztosítja. 

  

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval történő a 

belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint az 

ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.  

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2020. december 31. 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló 

szúnyoggyérítési programban Dévaványa 2002. év óta vesz részt tagi minőségben, a társulás 

2013. november 12-én átalakult konzorciummá, megnevezése ezt követően: Körös-völgyi 

Konzorcium. 

A Konzorcium 2019. november 21-én tartott taggyűlésén arról született döntés, hogy a Körös-

völgyi Konzorcium tagtelepülései a 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére 

közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezi megindítani. 

Nemrégen értesültek a szúnyoggyérítési szakértőtől, hogy a szúnyogirtó szerek többségét 

tavaly visszavonták, a jövőben csak az uniós szabályozás szerint engedélyezett 

készítményeket lehet használni, így gyakorlatilag megszűnik a levegőből történő kémiai 

szúnyogirtás lehetősége, két földi kémiai gyérítéshez engedélyezett szer lesz forgalomban. 

A készleten lévő anyagokat lehet felhasználni ez év novemberéig, azt követően légi 

szúnyoggyérítés nem lesz. Úgy gondolja, hogy ez komoly feladatok elé fogja állítani azon 

magyarországi önkormányzatokat, akik a szúnyoggyérítési feladatok elvégzése mellett 

döntenek. Megjegyzi, hogy 1.900 településen szúnyoggyérítés nincs.  

A konzorciumban költségtakarékosan próbálják megoldani a feladatot.  

Tehát a légi kémiai gyérítés megszűnt, marad a földi kémiai és biológiai kezelés.   

Röviden ismerteti, hogyan történik a földi biológiai gyérítés. 

Kísérleti szakaszban van még az úgynevezett ULV földi eljárás kivitelezhetősége, melynek az 

a lényege, hogy a közútról földi irtószerrel történik egy platós jármű fedélzetről. Ez az eljárás 

a légi kezelési eljárást kívánja majd pótolni, a járműről 25-30 méter magasságban aerosolt 

képeznek, nagyon kicsi 30-60 mikrométer átmérőjű permetcseppeket juttatnak a levegőbe. 
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Elmondja, hogy eddig 600 hektár területet permeteztettek, valamint a földi gyérítés is ekkora 

területen volt. Ha autóról történik a gyérítés, akkor szeretnék, ha minden utcába eljutna.  

Megmaradhat a földi biológiai kezelés, - ez 6 hektáron történik a Túréri- tó vízfelületén - ami 

a lárvák kikelését kívánja befolyásolni.  

A települési utak hossza 63 km ahol komplex (melegköd, ULV) kezelési igény jelentkezik a 

kezelés elvégzésére, ez megfelel 630 hektár területnek.  

A gyérítéshez önerő szükséges, amelynek összege még nem ismert. 

A képviselő-testületnek arról kell nyilatkoznia, hogy a katasztrófavédelmi gyérítés mellett 

hány alkalommal kívánnak gyérítést végeztetni.   

Az elmúlt években a katasztrófavédelem 3 alkalmat biztosított, amelyeken túl további 

alkalmakról dönthetnek.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági ülésen az 

volt a kérdése, hogy a katasztrófavédelem biztosít-e kezelést, amire most megkapta a választ. 

Valánszki Róbert polgármester – röviden szól a Túréri- tó vízfelületének kezeléséről, ami a 

lárvák kikelését kívánja befolyásolni.  

Véleménye szerint lesz rendkívüli légi kezelés.  

Elmondja, hogy Magyarország Kormánya 2020-ban is támogatja a települések csípőszúnyog 

elleni védekezését, az irtás költségeit, az irtás teljes körű lebonyolítását, amely feladattal a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízta meg. A Konzorcium elsősorban az 

országos gyérítés igénybevételének lehetőségét helyezi előtérbe, a tapasztalatok viszont azt 

mutatják, hogy a helyi igény/szükségesség 2/3-át szokták lefedni, így ezért szükséges azt 

önkormányzati beszerzéssel szükséges pótolni.  

Várható kezelési igény meghatározása: 

 

Tartalom:  Mennyiség 

Földi vagy Légi kémiai 

kezelés  (ULV) 

3 alkalom, 630 ha, 63 km 

Földi kémiai kezelés 

(melegköd) 

3 alkalom, 630 ha, 63 km 

Földi biológiai kezelés  3 alkalom, 6 ha 

 

A Konzorcium Közgyűlése a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatát, mint gesztor települést kérte fel. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az elmúlt évben a gyümölcsfákra, szőlőre, 

virágokra olyan kémiai anyag került, amely kiégette azokat. A képviselő szőlője tönkrement, 

amit akkor jelzett is. Kérdése, hogy az ilyen problémát az önkormányzatnál hol lehet 

bejelenteni? 

Valánszki Róbert polgármester – bejelentést lehet tenni az önkormányzatnál, de tenni nem 

tudnak ellene, ha konzorciumi tagként megrendelik a kezeléseket, akkor azt ki kell fizetni. 

Bejelentés az elmúlt évben is volt. A szakértő adott állásfoglalást, mely szerint lehetetlen. Az 

anyag a méhekre veszélyes. A méhészek a kezelés időpontjáról értesítést kapnak. El kell 

dönteni, hogy együtt tudnak élni a szúnyogokkal, vagy előfordulhatnak ilyen panaszok.   
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Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – tudomása van arról, 

hogy a méhészeket kiértesítik. A Dévaványai Hírlapban is jó lenne megjelentetni az 

időpontot. Megjegyzi, hogy a szőlőtőkét le lehet takarni.  

Véleménye szerint a településnek szüksége van az említett kezelésekre. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kezelés időpontját néhány nappal 

korábban tudják meg. A szakértő dönti el az időpontokat.  

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa város honlapján, valamint a Fecebook oldalán 

közzé teszik az időpontokat.  

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

Megállapítja, hogy több 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: 

13/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2020 évre vonatkozóan 

szúnyoggyérítési igényét a következők szerint tervezi elvégeztetni: 

1. Földi, vagy légi ULV kémiai kezelés 630 hektáron, összesen 63 km közúti 

folyamhosszban, szükségesség szerint, de maximum három alkalommal. 

2. Földi melegködös kémiai kezelés 630 hektáron, összesen 63 km közúti 

folyamhosszban, szükségesség szerint, de maximum három alkalommal. 

3. Földi biológiai kezelés 6 hektáron, szükségesség szerint, de maximum három 

alkalommal. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a szúnyoggyérítési 

feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Igazgatója 

kéréssel fordul a Képviselő-testület felé – amely az előterjesztéshez mellékelve van –, hogy a 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett Támogató szolgálat feladategység mutatóját a jelenlegi 

finanszírozott 4000 FE-ről 6000 FE-re történő módosítását engedélyezni szíveskedjenek. 

Indokolásában leírta, hogy mind a 2018. és mind a 2019. években jelentős túlteljesítés történt 

az engedélyezett feladategységen, továbbá az állami támogatás is 3.600.000,- Ft-tal növekedni 

tudna. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése értelmében a szolgáltatói nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza az Szt.-ben, a 

Gyvt.-ben és az 1. mellékletben meghatározott adatokat, esetünkben a finanszírozási 
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rendszerbe befogadott szolgáltatás megnevezése és a befogadott férőhelyszám, azaz a 

támogató szolgáltatás feladatmutatóval. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a támogató szolgáltatás megfelel a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 6. cím rendelkezéseinek. 

A polgármester megkérdezi Tóth Julianna igazgatót, hogy kíván-e hozzászólni? 

Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója – az 

elmondottakhoz kiegészítést nem kíván tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

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

hogy a bizottság egyetért a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

működési engedélyének módosításával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

14/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 

és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélyében szereplő, 

támogató szolgáltatás feladatmutatóját 6000 feladategységre módosítja. 

 

Határidő:  szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város település rendezési tervéről szóló 14/2013.(XI.29.) rendelet 

alapján a legutóbbi felülvizsgálat során a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 

01631/35 és 01631/37 helyrajzi számú területek napelemes beruházás céljára kerültek 

kijelölésre.  

Ezen területek azért kerültek kijelölésre, hogy egy esetleges pályázat során az önkormányzat 

pályázati forrás igénybevételével napelemparkot létesítsen. Napelemes rendszer létesítését 
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csak KÁT (kötelező átvételi rendszer) engedély birtokában tehetnék. Pályázati lehetőségük a 

napelempark létesítésére 2016. december 31-ig nem volt és jogszabályi változások miatt KÁT 

engedélyt 2017. január 1-től már nem kérelmezhettek, ezért saját beruházásban már nem 

tudnák megvalósítani.  

Az elmúlt évek során több napelemes beruházó kereste meg önkormányzatot, azonban 

valamennyi beruházó elmondta, hogy a pályázat során csak és kizárólag olyan területen tudják 

megvalósítani a beruházásukat, amely a beruházás finanszírozása miatt a saját tulajdonukban 

áll, ezért a szóban forgó területek értékesítésre kerültek. A napelemes beruházás kapcsán 

további feltétel volt, hogy a beruházással érintett területek nem lehetnek szomszédosak, ezért 

úgy lettek kialakítva az ingatlanok, hogy egy belső út található a két ingatlan között.  

A napelemes területen az erőművek és a hozzá tartozó termelő kábelek, szükséges elektromos 

berendezések kiépítésre kerültek. A tervek szerint a napelempark által termelt energia egy 

termelői kábelen jut el 01631/36 és a 01610/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

utakon keresztül a 01610/2 helyrajzi számon elhelyezett trafó-álállomásig.  

Kiani Milán kereskedelmi igazgató, mint a beruházók képviseletében eljáró személy, levélben 

kereste meg önkormányzatot, hogy a banki finanszírozás lehívása folyamatban van. A bank 

jogászai kérik a beruházótól a termelői kábel kiépítése kapcsán a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. törvényben biztosított kártalanítási megállapodást (előterjesztéshez 

mellékelve). 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV1.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján az 

ügyben a képviselő-testület jogosult dönteni az 1 évet meghaladó használat, hasznosítási jog 

átengedéséről. 

A polgármester megkérdezi Feke László műszaki irodavezető, hogy az elmondottakhoz 

kíván-e kiegészítést tenni? 

Feke László műszaki irodavezető – az elhangzottakhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére, hogy 

ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatokban foglaltakkal 

egyetértenek, azokat elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy fogadják el az EURONERGY ZETA Kft. által a Dévaványa, 

külterület 01610/2 és 01631/36 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzat 

részére megküldött Megállapodást vezetékjog létesítéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

15/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

EURONERGY ZETA Kft. (1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.) által a Dévaványa, 

külterület 01610/2 és 01631/36 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan az 

önkormányzat részére megküldött „Megállapodás vezetékjog létesítéséhez” 

megállapodást. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vezetékjog létesítésére vonatkozó 

megállapodás aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. február 14. 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy fogadják el az EURONERGY EPSILON Kft. által a Dévaványa, 

külterület 01610/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat részére 

megküldött Megállapodást vezetékjog létesítéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

16/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat.  

 

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

EURONERGY EPSILON Kft. (1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.) által a Dévaványa, 

külterület 01610/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan önkormányzatunk részére 

megküldött „Megállapodás vezetékjog létesítéséhez” megállapodást. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vezetékjog létesítésére vonatkozó 

megállapodás aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. február 14. 

 

 

13. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat a 2020. évi járási startmunka mintaprogramok keretében a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozóan pályázatot 

nyújtott be. A Járási Startmunka Mintaprogram megvalósítására vonatkozó támogatási 

kérelem elfogadásra került, ezért a pályázat költségvetésének összeállítása érdekében az 

önkormányzat helyi beszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében megvalósított 

programelemekhez (szociális jellegű közfoglalkoztatás, helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás) szükséges anyagok beszerzésére vonatkozóan „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” címmel.  

A pályázati költségvetés összeállításához lefolytatott beszerzési eljárás során felkért 

vállalkozásoknak 2020. január 20-án 16 óráig volt lehetőségük ajánlataik leadására. A 

megadott időpontig a felkért vállalkozások benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:  

 

Mezőgazdasági termékek, kellékanyagok, vetőmagok beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. CS+T Bringa Kft. 5650 

Mezőberény,  

Köröstarcsai u. 

30. 

3.769.260,- Ft 4.786.960,- Ft 
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2. Csaba Jánosné 

egyéni vállalkozó 

5510 Dévaványa, 

 Széchenyi u. 28. 

3.177.600,- Ft 4.035.552,- Ft 

3. Szilágyi és Szilágyi 

Bt. 

5630 Békés,  

Rákóczi u. 2. 

3.569.160,- Ft 4.532.833,- Ft 

 

Szociális jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges zúzottkő beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. D-Profil Kft. 4030 Debrecen 

Ozmán u. 9. 

5.957.200,- Ft 7.565.644,- Ft 

2. AGZO-SZITI Kft. 4025 Debrecen 

Simonffy u. 4-6. fsz. 

41. 

3.505.632,- Ft 4.452.153,- Ft 

 

Szociális jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges hideg aszfalt beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ  AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME  NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. FINN ÚT Kft. 1141 Budapest 

Álmos vezér 

köz 5. 

F-8 

aszfalt 

775.560,- Ft 984.961,- Ft 

2. AGZO-SZITI 

Kft. 

4025 Debrecen 

Simonffy u. 4-

6. fsz. 41. 

F-8 

aszfalt 

804.000,- Ft 1.021.080,- Ft 

 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáshoz szükséges varróanyag beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Csárda-Tex Plus 

Kft. 

1214 Budapest 

Orion u. 14. 

2.950.000,- Ft 3.746.500,- Ft 

2. Bak Krisztián 

egyéni vállalkozó 

5510 Dévaványa 

Bem u. 1. 

2.857.500,- Ft 2.857.500,- Ft 

(AM) 

3. Hazai Tibor 

egyéni vállalkozó 

5600 Békéscsaba 

Szarvasi u. 36. 

2.925.000,- Ft 3.714.750,- Ft 

 

Közfoglalkoztatáshoz szükséges védőital beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Kőszegi János 

egyéni vállalkozó 

5510 Dévaványa 

Kossuth u. 46. 

584.800,- Ft 742.696,- Ft 

2. Nagy Gábor 

egyéni vállalkozó 

5510 Dévaványa 

Zrínyi u. 2. 

516.800,- Ft 656.336,- Ft 

3. BOTI TRADE 

HUNGARY Kft. 

1113 Budapest 

Kenese u. 3. fsz. 

1. 

557.600,- Ft 708.152,- Ft 

 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáshoz szükséges építőanyag beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Kapufa Transz Bt. 5502 11.283.100,- Ft 14.329.537,- Ft 
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Gyomaendrőd, 

Baross G. u. 8. 

2. AGZO-SZITI Kft. 4025 Debrecen 

Simonffy u. 4-6. 

fsz. 41. 

10.787.677,- Ft 13.700.349,- Ft 

3. Fülöp Zsolt  

egyéni vállalkozó 

5622 Köröstarcsa 

Dózsa Gy. u. 22. 

11.179.450,- Ft 14. 197.901,- Ft 

 

Mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése 

 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Moldván János  

egyéni vállalkozó 

5510 Dévaványa 

Móricz Zs. u. 23. 

2.095.800,- Ft 2.661.666,- Ft 

2. 3bit Kereskedelmi 

és Szolgáltató Bt. 

2119 Pécel 

Bem u. 35. 

2.564.150,- Ft 3.256.471,- Ft 

3. GE-CO Hungary 

Kft. 

2040 Budaörs 

Gyár u. 2. 

2.390.200,- Ft 3.035.554,- Ft 

 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Csaba 

Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) bruttó 4.035.552,- Ft összegű 

ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

17/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a CS+T Bringa Kft. (5650 

Mezőberény, Köröstarcsai u. 3.), a Csaba Jánosné ev. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) 

és a Szilágyi és Szilágyi Bt. (5630 Békés, Rákóczi u. 27.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 

határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként 

Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) bruttó 

4.035.552,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges mezőgazdasági 

termékek, kellékanyagok, vetőmagok beszerzése beszerzéséhez szükséges forrást az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

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

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Agzo-

Sziti Kft. bruttó 4.452.153,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

18/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a D-PROFIL Kft. (4030 

Debrecen, Ozmán u. 9.) és az Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 

Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) bruttó 4.452.153,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges szociális jellegű 

közfoglalkoztatáshoz szükséges zúzottkőbeszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

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

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a FINN 

ÚT Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.) bruttó 984.961,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni 

nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

19/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a FINN ÚT Kft. (1141 

Budapest, Álmos vezér köz 5.) és az Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 

fsz. 41.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 

FINN ÚT Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.) bruttó 984.961,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges szociális jellegű 

közfoglalkoztatáshoz szükséges hideg aszfaltbeszerzéséhez szükséges forrást az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Bak 

Krisztián egyéni vállalkozó bruttó 2.857.500,- Ft (AM) összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

20/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csárda-Tex Plus Kft. (1214 

Budapest, Orion u. 14.), a Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Bem u. 1.) 

és a Hazai Tibor egyéni vállalkozó. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 36.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 

Bak Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Bem u. 1.) bruttó 2.857.500,- Ft 

(AM) összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáshoz 

szükséges varróanyag beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

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

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Nagy 

Gábor egyéni vállalkozó bruttó 656.336,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

21/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kőszegi János egyéni 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Kossuth u. 46.), a Nagy Gábor egyéni vállalkozó (5510 

Dévaványa, Zrínyi u. 2.) és a Boti Trade Hungary Kft. (1113 Budapest, Kenese u. 3. fsz. 

1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 

Nagy Gábor egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Zrínyi u. 2.) bruttó 656.336,- Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges védőital 

beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadás 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

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

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Agzo-

Sziti Kft. bruttó 13.700.349,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

Határozat: 

22/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kapufa Transz Bt. (5502 

Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.), az Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 

41.) és a Fülöp Zsolt egyéni vállalkozó (5622 Köröstarcsa, Dózsa Gy. u. 22.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 

Agzo-Sziti Kft. (4031 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.) bruttó 13.700.349,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program megvalósításához szükséges építőanyag 

beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadás 

előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

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

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 

Moldván János egyéni vállalkozó bruttó 2.661.666,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

23/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram 

– Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Moldván János egyéni 

vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.), a 3bit Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

(2119 Pécel, Bem u. 35.) és a GE-CO Hungary Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 

Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) bruttó 

2.661.666,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram – Dévaványa 2020”tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a Startmunka program mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatásához 

szükséges anyagok, eszközök beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.február 14. 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzata működtetése alatt 2015. évtől kezdődően 

biztosított a település lakossága részére a nőgyógyászati, belgyógyászati, szemészeti, 

reumatológiai és bőrgyógyászati szakrendelés. A szakrendelés elindításához akkor 

beszereztek minden eszközt, viszont a nőgyógyászati vizsgálatokhoz szükséges ultrahang 

készüléket a Mezőtúri Városi Kórháztól bérelték. A készülék bérletére tovább már nincs mód, 

ezért a nőgyógyászati szakrendelés biztosításához/megtartásához szükséges egy ultrahang 

készülék beszerzése. 

A gyomaendrődi szakrendelő vezetője kereste meg a polgármestert azzal, ha nem tudnak 

eszközt biztosítani, abban az esetben a szakrendelés nem fog működni Dévaványán. A 

készülék bérlése nagyon sokba kerül, így beszerzésre kértek ajánlatokat.  

Dr. Mike Géza nőgyógyász szakorvossal történt egyeztetés eredményeként egy Alpinion  

E-Cube 8 típusú ultrahang készülékre végeztek - a beszerzési szabályzat értelmében legalább 

három ajánlat bekérésével - árajánlatkérést. A helyi beszerzési eljárásra 2020. január 23. 

16:00 óráig az alábbiakban megjelölt vállalkozások nyújtották be ajánlatukat, melyek a 

következők: 

1. NOVELMEDIX ZRT. – 2120 Dunakeszi, Fóti út 74/A. 

Ajánlati ár: 4.173.200,- Ft+Áfa= 5.299.964,- Ft 

2. PRO SANO KFT. – 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11. 

Ajánlati ár: 6.450.000,- Ft+Áfa = 8.191.500,- Ft 

A polgármester elmondta, hogy egyéb esetben a szakrendelés nem tud tovább működni.  
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Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a belgyógyászati szakrendelés szünetelni fog 

Dévaványán, Gyomaendrődre kell utazni a lakosoknak, hogy az ellátást igénybe tudják venni. 

Elmondja, hogy Gyomaendrődön is csak meghatározott napokon lesz rendelés, mivel a 

belgyógyász szakorvos másik településen fog dolgozni. Március végéig Gyomaendrődön is 

ellátja a betegeket. A Gyomaendrődi Járóbeteg Szakrendelő vezetője az átmeneti állapotra 

való tekintettel nem járult hozzá, hogy a doktor úr Dévaványára is kijárjon, a kevés 

óraszámból nem tud biztosítani a település számára. Tehát március 1-jétől egy hónapon 

biztosan át kell járni a betegeknek Gyomaendrődre. Tudomása szerint április 1-jétől nincs 

másik belgyógyász szakorvos, aki Gyomaendrőd mellett Dévaványát is ellátná. Kérdés még 

az is, hogy az új orvossal tudnak-e megállapodást kötni.     

Röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni ezen téma kapcsán. Kéri a képviselőket, hogy ezt 

így propagálják a lakosság felé, ha ez felvetődik.   

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  

Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel 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: 

24/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

beszerzése” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása 

kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Ultrahang készülék beszerzése” 

tárgyban indított beszerzési eljárásra a NovelMedix Zrt. (2120 Dunakeszi, Fti u. 74/A.) és 

a PRO SANO Kft. (2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 

határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a NovelMedix Zrt. (2120 

Dunakeszi, Fóti u. 74/A.) bruttó 5.299.964,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

készülék beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A képviselő-testület a ultrahang készülék beszerzéséhez szükséges összeget az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. február 14. 

 

 

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

lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a 2019. december 12-én tartott ülésén elhangzott, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő jelenleg szolgálati lakásként, illetve bérlakásként kiadott ingatlanokat 

értékesíteni kívánják. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében „Az önkormányzat tulajdonát képező 

és a vagyonrendeletben meghatározott törzsvagyonba nem tartozó és elővásárlási joggal nem 

érintett üresen álló lakás, a mindenkori forgalmi értékén, - amit ingatlanforgalmi szakértő 

értékbecslése támaszt alá - nyilvános pályázat útján vagy árverésen kell értékesíteni, ha a 

Képviselő-testület azt arra kijelöli.” 

Az elővásárlási joggal nem érintett ingatlanok nem üresen állóak, ezért szükséges a fent 

idézett jogszabályhelyet módosítani. Az „üresen álló” részt hatályon kívül szükséges helyezni 

annak az érdekében, hogy értékesítésre kerülhessenek az ingatlanok. 

A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat tulajdonát képező és a vagyonrendeletben meghatározott törzsvagyonba 

nem tartozó és elővásárlási joggal nem érintett lakás, a mindenkori forgalmi értékén, - amit 

ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése támaszt alá - nyilvános pályázat útján vagy árverésen 

kell értékesíteni, ha a Képviselő-testület azt arra kijelöli.” 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 

17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

megkezdése előtt? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – tájékoztatja a lakosságot, hogy február 3-án hétfőn 16-17 óra 

közötti időszakban fogadóórát tart. Minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között várja a 

lakosságot a fogadóórájára. Többen jelezték felé, hogy örömmel vették a jelzést. Megjegyzi, 

hogy más képviselők is tarthatnának fogadóórát.  

Kérdése, hogy a közmunkások bérezésével kapcsolatban milyen információval rendelkeznek? 

Valánszki Róbert polgármester – a foglalkoztatási osztálytól kapott információ alapján azt 

tudja elmondani, hogy változás nincs a közfoglalkoztatás tekintetében. A cél az, hogy 

kivezetésre kerüljön a közfoglalkoztatás.    

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

Kónya Dávid János képviselő – egy programlehetőségről kíván szólni röviden. Elmondja, 

hogy Gyomaendrődön a „Bogár Találkozó” nem kerül megrendezésre. A képviselő gondolt 
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arra, hogy ezt Dévaványa átvehetné. Esetlegesen egy programsorozatot csinálhatnának a 

városi rendezvények mellé. Tudomása szerint a strandfürdő vezetőjét megkereste ez ügy 

kapcsán a program szervezője. Ezt a lehetőséget meg kellene ragadni.     

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kónya Dávid János képviselő által 

elmondottakat.  

Elmondja, hogy lehet róla beszélni. Nyilván a rendezvény lebonyolítása az önkormányzat, 

valamint a DÁMK költségvetését is érinti. Kéri a képviselőt, hogy a művelődésszervező 

kollegákkal vegye fel a kapcsolatot. A strand vezetőjével, valamint a művelődésszervezőkkel 

beszéljék át a témát. Úgy gondolja, hogy a februári Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

ülésén már tudnak foglalkozni a témával. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a 2020.02.08-án szombaton délelőtt 10 órától 

egy előadás sorozatot szeretnének tartani a művelődési házban Lélekmód - Életmód – Tér 

Roadshow címmel. 

Előadások lesznek a következő témákban: 

- Felelősségünk saját egészségünkért – megelőzés és természetes gyógymódok.  

- A hangok és a mozdulatok nyugtató hatása.  

- Mindennapi függőségeink.  

Konzultációk a következő témákban lesznek: 

- Hétköznapi szenvedélyek. 

- Táplálkozási tanácsok, testsúly kontroll. 

- Íriszelemlzés, egyszerű állapotfelmérések. 

- Hát- és talpmasszázs. 

- Fül-akupunktúra (mágneses, gyógynövényes). 

- Asztrológia, „Új Medicina”. 

A rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Mile Lajos alpolgármesternek az 

elmondottakat. A programot csak ajánlani tudják.  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a városháza látványterve felkerült-e Dévaványa 

város honlapjára? 

Valánszki Róbert polgármester – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a 

látványképek a honlapon, valamint az önkormányzat fecebook oldalán is láthatóak.  

 

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 ügy tárgyalásakor. 

 

 

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, 

mivel a tárgyalandó anyagok vagyonnal, pályázattal kapcsolatosak. 
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A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

25/2020.(I.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-1/2020. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-18. 

oldallal bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 1710 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 


