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DV/717-4/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Bakó Bernadett a 

DÁMK igazgatója, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője, 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.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen a Nyuzó Marietta 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. 

 

1. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Beszámoló a 2019. évi kintlévőségek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

6. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítása.   

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

7. Margaréta Intézmény magasabb vezetői pályázati felhívásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Margaréta Intézményben ápolói státusz megnövelésének engedélyezéséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány kérelméről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. „Termál-kutak időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos munkák” című helyi 

beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. „Az épített örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Kábel Elektro Kft. szolgáltatási szerződésének hosszabbításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

14. A VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

15. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításával kapcsolatos 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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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: 

43/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 27-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Beszámoló a 2019. évi kintlévőségek behajtásáról. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 

beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Előadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezető 

 

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

6. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítása.   

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

7. Margaréta Intézmény magasabb vezetői pályázati felhívásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Margaréta Intézményben ápolói státusz megnövelésének engedélyezéséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány kérelméről 

döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. „Termál-kutak időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos munkák” című helyi 

beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 
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11. „Az épített örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

16. Kábel Elektro Kft. szolgáltatási szerződésének hosszabbításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

17. A VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

18. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

2. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó a beérkezett 

pályázatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 

tenni. 

Röviden szól a két ülés között történt munkáról.  

- 2020.02.04-én a multifunkcionális épület kooperációja volt, ahol az aktuális 

feladatokat beszélték meg a tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel.  

- 2020.02.05-én Vésztőn tárgyalt Karakas Anikó polgármesterrel a Sárrét tévével kötött 

szerződéssel kapcsolatban. A mai ülésen ezen témával még foglalkoznak. A 

szerződést ez év végéig szeretnék meghosszabbítani, mivel 2020. február 29-ével az 

lejár. A képviselő-testületi ülések nyilvánosságát továbbra is biztosítani szeretnék, 

valamint a szerződésben szereplő többi feladatot is szeretnék megvalósítani.   

- 2020.02.06-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, ahol a következő 

témákban hoztak döntést:  

• Nyílt ülésen a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására 

vonatkozó pályázati hirdetmény elfogadásáról hoztak döntést. 

• Otthonteremtés helyi támogatás odaítéléséről döntöttek, egy esetben, 

mindösszesen 500.000,- Ft összegben. 

• Kántor-tanya elnevezésű ingatlanra kötött bérleti szerződést 

módosították. 

• A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kántor-tanya elnevezésű 

ingatlant értékesítésre kijelöli.  

- 2020.02.13-án a Belügyminisztériumból voltak a közfoglalkoztatást ellenőrizni. Az 

ellenőrzés során mindent rendben találtak.  

- 2020.02.19-én a „Bogártalálkozó” kapcsán Kardos Ferenc főszervezővel egyeztetett. 

A bérleti szerződés aláírásra került. 900.000,- Ft bérleti díj megfizetése mellett 
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biztosítják számára, hogy a XXIV. Bogártalálkozót megszervezze. A szerződésben 

foglaltaknak megfelelően segítséget nyújtanak. A szervezéssel kapcsolatos feladat a 

főszervező munkáját fogja képezni, szabályzatok készítése, biztonsági intézkedések, 

stb. Bízik abban, hogy az időjárás is kedvező lesz a rendezvény lebonyolításához. A 

polgármester meglátása, hogy a strandfürdő területe kevésnek fog bizonyulni. A 

szervező 100-150 autóval számol.  

- 2020.02.20-án a Junior Zrt. területi képviselőjével az aktuális dolgokról egyeztetett. 

- 2020.02.21-én a Szent Anna katolikus templomot tekintették meg Feke László 

műszaki irodavezetővel, statikus-tervezővel, földmérőkkel, valamint az egyház 

részéről Czank László plébánossal. A tervezési folyamat elindult. A költségbecslések 

alapján kb. 150 millió forintba kerül a felújítás. Bízik abban, hogy központi támogatást 

fognak kapni a felújításhoz. 

- 2020.02.24-én a középiskolában a pincérek vizsgáján vett részt. A vizsga sikeres volt.  

- 2020.02.24-én az óvodában népegészségügyi ellenőrzés volt, a mai napon pedig 

tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor. Mindkét esetben rendben találtak mindent.  

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: 

44/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2020.(I.30.), 7/2020.(I.30.), 

8/2020.(I.30.), 9/2020.(I.30.), 10/2020.(I.30.), 12/2020.(I.30.), 13/2020.(I.30.), 

14/2020.(I.30.), 15/2020.(I.30.), 16/2020.(I.30.), 17/2020.(I.30.), 18/2020.(I.30.), 

19/2020.(I.30.), 20/2020.(I.30.), 21/2020.(I.30.), 22/2020.(I.30.), 23/2020.(I.30.), 

24/2020.(I.30.), 35/2020.(II.6.) Dv. Kt. határozatok és a 27/2020.(I.30.), 

28/2020.(I.30.), 30/2020.(I.30.), 31/2020.(I.30.), 32/2020.(I.30.) és a 40/2020.(II.6.) 

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 az 

önkormányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató megvitatása.  
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Elmondja, hogy most is, mint minden évben, be kívánják mutatni a fejlesztési elképzeléseiket, 

amelyeket terveznek megvalósítani az idei évben. A beruházások egy része már folyamatban 

van. Bízik abban, hogy minél több meg fog valósulni az elképzeléseikből.  

A polgármester elmondja, hogy a tájékoztató mind az önkormányzat saját önerejéből 

megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket, mind a pályázat útján megvalósítandó 

fejlesztéseket tartalmazza. 

Az előterjesztésben felsorolásra kerültek az Európai Uniós támogatások keretében tervezett 

beruházások, a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a további fejlesztései 

elképzelések. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztésben felsorolt fejlesztési 

elképzeléseket. Az elképzelések reálisak, megvalósíthatóak. Az anyag hosszú évek 

elképzeléseit tartalmazza.   

A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel vette, hogy a fejlesztési elképzelések között 

szerepel a sportcsarnoképítés. Ez ügyben a polgármesternek és Feke László műszaki 

irodavezetőnek is írt levelet. Kérte, hogy a sportcsarnok terveit megnézhesse. 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő részére átad egy CD lemezt, amelyen a 

sportcsarnok tervei, látványképe található. A képviselőtől már több levelet kaptak e témában 

is. Az eltelt időt nem unatkozással töltötték. A képviselőnek ez már a hetedik ciklusa, amely 

időszak alatt nem sikerült elérnie, hogy engedélyes terv készüljön. A polgármesterék ezt az 

előző ciklusban el tudták érni. Ismerteti, hogy a CD lemezen mit talál a képviselő. Az anyagot 

a képviselő saját céljaira használhatja. Az anyag nem titkos, de nem gondolja, hogy ezt a 

nyilvánosság felé propagálni kellene, ha szükséges lesz, akkor ezt meg fogják tenni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy vannak elképzelései. Jó szántából tette 

ezeket a lépéseket, hiszen egy iskolavezető, sportvezető sem kezdeményezte a sportcsarnok 

létesítését. Saját jó szándékából tette, hogy a dévaványai gyermekeknek is legyen 

sportcsarnok biztosítva, ahol normális körülmények között tudnak öltözködni, tisztálkodni, 

testnevelés órán részt venni. A polgármestert minden lépéséről fogja tájékoztatni. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy fog még levelet írni ez ügy tekintetében, segítő szándékkal. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a képviselőt nem tudja felhatalmazni, úgy 

gondolja, hogy a testület sem ad felhatalmazást számára, hogy levelet írjon. Saját nevében, 

mint dr. Ágoston Sándor megteheti, de képviselőként nem. Nehéz meghúzni azt a határt, hogy 

meddig segítő a szándék. A Lázár Úrtól is kapott levelet, amellyel a képviselőnek válaszolt. A 

polgármester nem gondolja, hogy a központi szervek traktálása sok eredményre vezetne.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – továbbra is fenntartja, hogy az Eötvös úton, valamint a 

Széchenyi úton a gyalogjárdákat meg kell csinálni. A kövesúton történik a közlekedés a 

járdák rossz minősége miatt.     

Valánszki Róbert polgármester – a felvetéssel egyetértenek. Az Eötvös utcában jó lenne a 

járdát megcsinálni. Már több alkalommal elmondta, hogy az Eötvös út állami közút, valamint 

a Széchenyi út is. A napközi konyháig a járda elkészült, de tovább nem tudtak haladni, mivel 

állami fenntartásban lévő útról van szó. A közút nem járul hozzá ezekhez a dolgokhoz.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a közút felé írhat-e témában levelet? 
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Valánszki Róbert polgármester – már az előbb is elmondta, hogy írhat úgy, mint Ágoston 

Sándor, de nem úgy, mint képviselő.  

Több helyen szembesülnek ezzel a problémával.  

A polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcában a gyalogjárda elkészült, de ott is sokan a 

kövesúton közlekednek, ami mentalitás és intelligencia kérdése.   

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy keményen dolgoznak azon, 

hogy a tornacsarnok megvalósuljon. A tervrajzokar és a látványterveket meg lehetett nézni.  

Elmondja, hogy a Szent Anna katolikus templom felújítása ügyében a polgármesterrel voltak 

dr. Kiss-Rigó László püspöknél. Képeket, leírásokat vittek a templomról. Ezen az ügyön is 

dolgoztak. Megjegyzi, hogy néhányan összefogtak és a toronynál lemezelési munkálatokat 

végeztek. Törekszenek arra is, hogy a felújítást követően a torony meg legyen világítva.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

45/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseiről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

2019. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató megvitatása. 

Az előterjesztésben a Gazdálkodási Iroda által nyilvántartott hátralékos kintlévőségek 

behajtási cselekményeiről nyújt tájékoztatást 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozóan.  

Az előterjesztésben szereplő táblázatban látható az összes kintlévőség, ezen belül a hátralékos 

tartozások alakulása, valamint az elmúlt évben behajtott tartozások összegei.  

2019.01.01-én az összes kintlévőség 59.123.165,- Ft, melyből hátralékos tartozás  

33.958.428,- Ft volt. 2019.12.31-én az összes kintlévőség 52.321.252,- Ft, melyből hátralékos 

tartozás 29.414.987,- Ft. Az elmúlt évben az összes kintlévőség 6.801.913,- Ft-tal, a hátralékos 

tartozás pedig 4.543.441,- Ft-tal csökkent. 

2019-ben behajtással 2.660.210,- Ft hátralék térült meg. 

A kintlévőség évről-évre csökken, de sajnos képződik is.  

A tartozások behajthatóságának ellenőrzése folyamatosan történik a gazdálkodási iroda 

kollégái által. A 2019. december 31-ig esedékes hátralékokról az ügyfelek tájékoztatva lettek, 
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a fizetési felszólítások kiküldésre kerültek. A befizetések felülvizsgálata az idei évben is 

folyamatosan történik, valamint a fizetési felszólítások is kiküldésre kerülnek. A hátralékos 

tartozások behajtása érdekében egyéb intézkedéseket tesznek a gazdálkodási iroda dolgozói.  

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

elhangzottakat.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a tájékoztató elfogadását 

javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja a kintlévőségek összegének 10-20 %-kal történő 

csökkenését, bízva abban, hogy így többen kiegyenlítik a tartozásukat. Korábbi ciklusban erre 

már volt példa. 

Valánszki Róbert polgármester – ilyen engedményre nem emlékszik, de meg fogják nézni. 

Abban az esetben tudja elképzelni, ha egy összegben megfizetik a tartozást, ha a jogszabály 

erre lehetőséget biztosít. Véleménye szerint, ha engedményt adnak, akkor sem lesz nagyobb a 

fizetési hajlandóság.  Megjegyzi, hogy a részletfizetés biztosított az adósok számára. Ha az 

ügynek van aktualitása, abban az esetben vissza fogják hozni a testület elé.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

46/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtása 

érdekében 2019.01.01.-2019.12.31. közötti időszakban tett intézkedésekről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(A 2019. évi kintlévőségek behajtásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése és Dévaványa Város 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja alapján a költségvetési év 

elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie 
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az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt 

évig kell megőrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A közbeszerzési terv a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig irányadó közbeszerzési 

értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70.§ (1) 

bekezdés alapján a nemzeti közbeszerzési értékhatár (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó értékhatár) 2020. január 1-től 2020. december 31-ig az alábbi:  

− Árubeszerzés esetén: 15.000.000,- Ft, 

− Szolgáltatás esetén:  15.000.000,- Ft, 

− Építési beruházás esetén:  50.000.000,- Ft. 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöki Tájékoztatójában meghatározott uniós közbeszerzési 

értékhatárok a Klasszikus ajánlattevőkre vonatkozóan (közszolgáltatói szerződésekre nem 

vonatkozó értékhatárok): 

− Árubeszerzés esetén: 68.171.840,- Ft, 

− Szolgáltatás esetén  68.171.840,- Ft, 

− Építési beruházás esetén  1.704.296.000,- Ft, 

− Tervpályázati eljárás esetén: 68.171.840,- Ft. 

A 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás lefolytatására is 

van lehetőség: 

A jelenleg előterjesztett közbeszerzési tervben Dévaványa Város Önkormányzatának a 

közbeszerzéseire az irányadó eljárásrend a nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó. 

Uniós értékhatárt elérő illetve meghaladó értékű közbeszerzést a tervezet nem tartalmaz.  
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. 

§. (1.) 

2019. IV 

negyedév 

2020. III. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. 

§. (1.) 

2020.I. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

      

Szolgáltatás  

- - - - - - 

 

A javasolt közbeszerzési terv az ismert adatok alapján készült el. A közbeszerzési terv 

elfogadása nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

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

bizottság Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

47/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 3 db. 

5. A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket- az alábbi táblázatba foglalva a 

következők: 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. 

§. (1.) 

2019. IV 

negyedév 

2020. III. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. 

§. (1.) 

2020.I. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 

      

Szolgáltatás  

- - - - - - 

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 
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7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 

az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének beszámolója a 

könyvtár szakmai tevékenységéről. 

Elmondja, hogy Somogyi Erzsébet a könyvtár vezetője készítette el a beszámolót, amely egy 

átfogó képet mutat az intézmény munkájáról, állománygyarapításról, tárgyi, személyi 

feltételekről. A beszámoló a Békés Megyei Könyvtár által kiadott iránymutatás alapján 

készült el. 

A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

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

bizottsági véleményt.  

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

a bizottság ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a 

testület felé.  

A beszámolót a bizottság színvonalasnak tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik 

ki.  

Ezúton megköszöni az ott dolgozók munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

48/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységének 2019-es évről szóló 

beszámolóját a könyvtár szakmai tevékenységéről jóváhagyólag elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: -  

 

(A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

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

bizottsági véleményt.  

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

a bizottság a Ladányi Mihály Könyvtár 2020. évi munkatervét egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének 2020. évi 

munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

49/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Ladányi Mihály 

Könyvtár 2020. évi munkatervét jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Somogyi Erzsébet könyvtáros 

Határidő: -  

 

(A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 2020. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 

kapcsolatos. A képviselő-testület kérésének megfelelően átdolgozásra került a rendelet. A 

rendeletből olyan elemek kerültek ki, amelyeket nem tartottak fontosnak a lakossági 

igénybevétel alapján, valamint új elemek is kerültek bele, amelyeket indokoltnak találtak. 

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a szociális földprogram, illetve az egyéb alapvető szükségletek támogatása 

kategória ki kerül a rendeletből, ilyen jellegű támogatás a jövőben nem lesz.  
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Elmondja, hogy a Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, valamint egészségügyi állapotából 

adódó egyéb kiadás támogatása átalakul, amelyet röviden ismertet. A jövedelem határok is 

módosításra kerültek annak érdekében, hogy minél több kérelmező részére tudjanak 

támogatást nyújtani.  

A tüzelőanyag támogatás is átalakul.  

A rászorult kérelmező tüzelőanyag-támogatásra – fa, földgáz – vonatkozó kérelmet terjeszthet 

elő életvitel szerűen lakott ingatlanra június 1. és június 30. napja között egy alkalommal. A 

kérelmek kielégítése a mindenkori költségvetés függvényében fog történni.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

bizottság a rendelet megalkotásával 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 megalkotásával egyetért. 

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

Elmondja, hogy az újítással kapcsolatban biztosan lesznek lakossági észrevételek.  

A rendeletből kikerült az egyéb, alapvető szükségletek támogatása, amelyre a legtöbb pénz 

ment ki, valamint a lakosok számára a legnagyobb segítség volt. Megjegyzi, hogy a lakosok 

által benyújtott kérelem nem minden esetben tűnt indokoltnak. Számos változás történt a 

rendeletben, amelyet a jegyző ismertetett.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy ezen rendelet a Dévaványai Hírlapban meg 

fog jelenni? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a rendelet nem 

jelenik meg. A város honlapján megtekinthető a rendelet, vagy személyesen is tájékozódhat 

az érdeklődő a hivatalban. A Dévaványai Hírlapban a testületi ülésen történtekről szóló 

cikkben a fontosabb változásokra ki fognak térni. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

4/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. Napirendi pont 

 

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

rendeletmódosítással kapcsolatos. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletet áttekintették és az alábbi módosítások váltak 

szükségessé: 

• a 28. §-ban tévesen maradt a bizottság megnevezése, 

• a rendelet a kormányzati funkciókat tartalmazó 1. melléklet. 

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

bizottsági javaslatot.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, 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 képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) 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  

 

5/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Intézmény magasabb vezetői pályázati felhívásáról döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a Margaréta Intézmény igazgatója Tóth Julianna 2019. 

november 6. napján kelt levelében felmentési kérelemmel élt Dévaványa Város 

Önkormányzat Polgármestere, mint munkáltatója felé, hogy határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyát 2020. július 10. napjával felmentéssel megszüntetni 

szíveskedjen.   
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A 39 év közalkalmazotti jogviszony után hatvan nap plusz hat hónap felmentési idő illeti meg, 

illetve felmentési ideje 2019. november 10. napjától – 2020. július 10. napjáig tart az Igazgató 

Asszonynak. A felmentési idő tartamának felére munkavégzési kötelezettsége alól mentesített, 

mely 2020. március 10. napjától 2020. július 10. napjáig tart és a 2020. évre időarányosan járó 

szabadságát 2020. március 9. napjáig szükséges kivenni. 

Az elmondottak alapján az intézmény vezetői állás betöltésére pályázati eljárás lefolytatása 

szükséges. 

A jegyző és az aljegyző összeállították a felhívást, amelyet a www.kozigallas.gov.hu oldalon 

kell megjelentetni, valamint Dévaványa Város honlapján és a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.  

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 

bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati 

feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására 

jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási 

határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót 

írásban értesíteni kell. 

A Képviselő-testület e szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati 

határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén dönt a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának 

rendjét a munkáltató határozza meg. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület – a törvényben meghatározottaknak eleget téve – a 

pályázatokat véleményező eseti bizottságba a Szociális Szakmai képviselőjét, X. Y., 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint pályázati előkészítőt, Czene 

Boglárkát, Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottságának Elnökét, Földi Imrét, valamint Ambruzs-Szabó Józsefet a Dévaványa Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottságának Elnökét. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József részére.  

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

hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

50/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

2. Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Dévaványa Város honlapján és a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás 

közzétételéről.  

 

Határidő:  2020. március 31. 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Melléklet: Pályázati felhívás 

 

50/2020.(II.27.) Dv. Kt. számú határozat melléklete 

1. melléklet 

 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő 

időtartamra szól. 

 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. július 11.  

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2025. július 10. 

 

A munkavégzés helye: Békés Megye, 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős 

költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat 

szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai 

szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet 

jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, 

hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az 

intézmény működéséről, tevékenységéről. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a 

Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre 

szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

▪ magyar állampolgárság; 

▪ cselekvőképesség; 

▪ büntetlen előélet; 

▪ felsőfokú iskolai végzettség; 

▪ Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. és 5. pontjában 

előírt képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú 

melléklet 1, 3, 6, 8 pontjában intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú 

végzettség, 

▪ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

▪ 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai 

gyakorlat, 

▪ a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

▪ szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a 

pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát, 

▪ pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪ fényképes szakmai önéletrajz; 

▪ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

▪ nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 

foglalt valamely kizáró ok; 

▪ végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, 

másolatai; 

▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § 

(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem 

állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; 

▪ nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

▪ hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik; 
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▪ nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről; 

▪ nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt; 

▪ nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 

vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben 

meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; 

▪ nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt 

ülés megtartását 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése 

alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 11. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czene Boglárka jegyző nyújt, a 

66/483-100-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/_____/2020, valamint a munkakör 

megnevezését: intézményvezető. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) 

bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a 

Képviselő-testület első ülésén bírálja el.  

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a 

pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, 

vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be 

pályázatát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első 

képviselő-testületi ülés. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A 

pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára 

nézve kötelezőnek elfogad. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

▪ Dévaványa Város Honlapja – 2020.  

▪ Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 

2020. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devavanya.hu honlapon szerezhet. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József részére.  

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

hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

51/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok 

véleményezésére négytagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy 

a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban haladéktalanul juttassák el 

Dévaványa Város Polgármesteréhez.  

2. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 

külön intézkedés nélkül megszűnik.  

 Az eseti bizottság tagjai:  

X. Y. a Szociális Szakmai, Érdek-képviseleti Szövetség képviselője, 

Czene Boglárka, Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, 

Földi Imre, Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottságának elnöke, 

Ambruzs-Szabó József, Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Intézményben ápolói státusz megnövelésének engedélyezéséről döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Tóth 

Julianna azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy három fő ápoló státusz 

növekedés engedélyezéséről dönteni szíveskedjenek.  

A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A kérelemben leírtak alapján amennyiben engedélyezi a Képviselő-testület a 3 fő ápoló 

létszámot 2020-as évbe ez plusz bérigényt nem generál. 

A polgármester megkérdezi Czirják Edit intézményvezető helyettest, hogy az elhangzottakat 

kívánja-e kiegészíteni? 
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Czirják Edit intézményvezető helyettes – kiegészítése nincs.  

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

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, javasolják a testület felé a három 

fő ápoló státusz növekedés engedélyezését.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Ambruzs-Szabó József részére.  

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

hogy bizottságuk szintén javasolja a 3 fő ápolói státusz növekedés engedélyezését.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a három fő ápoló státusz növekedés engedélyezésével kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

52/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél három fő ápoló 

státusznövekedést engedélyez 2020. március 1-jétől.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Tóth Julianna igazgató 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

9. Napirendi pont 

 

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

Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány kérelméről döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az Alapítvány a Képviselő-testület 78/2019.(III.28.)  Dv. Kt. számú 

határozata alapján 220.000,- Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatásban részesült. Az 

Alapítvány a szerződésben rögzített, 2020. január 31-ei határidőig nem számolt el a kapott 

összegről, és a szerződésben ugyancsak rögzített 2020. január 7-ei dátumig nem utalta vissza 

Dévaványa Város Önkormányzatának számlájára a támogatás összegét. 

Az elszámolás elmaradása miatti megkeresésre az Alapítvány alábbi tájékoztatást és kérelmet 

nyújtotta be a Képviselő-testület felé: 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

2019-ben kérelmünkre, az alapítvány számlájára 220.000,- Ft-ot utaltak át önkormányzati 

támogatásként. Az összeg nem került felhasználásra. 

A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának nevében 

azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy engedélyezzék a számunkra megítélt támogatási 

összeg áthozatalát a 2020. gazdasági évre, hogy ugyanerre a célra - úszásoktatásra - 

felhasználjuk.” 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát az alapítvány a 

részükre megítélt támogatást fizesse vissza.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

53/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 

támogatja a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány (5510, 

Dévaványa, Vörösmarty út 6.)  2019-ben elnyert, 220.000,- Forint vissza nem 

térítendő céljellegű támogatás 2020-as évben történő felhasználását.  

A támogatás összegét legkésőbb 2020. március 10-ig köteles visszautalni, 

Dévaványa Város Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-

56551002 számú számlájára. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapítványt a testület 

döntéséről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

„Termál-kutak időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos munkák” című helyi beszerzési 

eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a strandfürdő üzemeltetéséhez elengedhetetlen a meglévő B 59/A és B 73 

kataszteri számú termálvíz-kutaknak az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján 

történő működtetése. A működtetés egyik elengedhetetlen feltétele a kutak időszakos 

felülvizsgálata, amelyet a hatályos üzemeltetési engedély szerint legalább négyévente el kell 

végeztetni. Legutóbb 2016. évben történt ilyen jellegű vizsgálat, illetve az érvényben lévő 

vízjogi üzemeltetési engedély alapján 2020. április 30-áig szükséges elvégeztetni és a 

vizsgálatok eredményét az engedélyező hatóság részére megküldeni. 

Ezen feladatok elvégzésére a beszerzési szabályzat alapján 5 cégtől kértek árajánlatot. Az 

ajánlattételi határidőig 2020. február 13. (csütörtök) 16 óráig kettő ajánlatot nyújtottak be, melyek 

a következők: 

1. Geoservice Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59. 

Ajánlati nettó ár 725.000,- Ft bruttó ár: 920.750,- Ft 
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2. AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. – 6762 Sándorfalva, 

Sövényházi út 1. 

Ajánlati nettó ár 1.799.800,- Ft bruttó ár: 2.285.746,- Ft 

Az ajánlatokat megvizsgálva megállapították, hogy az ajánlattevők ajánlatukhoz csatoltak 

minden előírt dokumentumot, valamint az ajánlatok megfelelnek az Ajánlattételi felhívásban 

előírtaknak, ezért az ajánlatok érvényesek. Az ajánlattételi felhívás, illetve a beszerzési 

szabályzat alapján az ajánlatok a legalacsonyabb összegű ajánlat alapján kerülnek elbírálásra. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, javasolják a testület felé a 

„Termál-kutak időszakos felülvizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési 

eljárás eredményeként a Geoservice Kft. bruttó 920.750,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni 

nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

54/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Termál-kutak időszakos 

felülvizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Termál-kutak időszakos 

felülvizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett 

Geoservice Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 59.) és az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és 

Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

időszakos felülvizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a Geoservice Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 59.) bruttó 920.750,- Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

időszakos felülvizsgálata 2020. évben” című tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a termál-kutak időszakos felülvizsgálatának 

ellenértékét 2020. évi költségvetésében dologi kiadások részében elkülönítette, az a kívánt 

összegben rendelkezésre áll. 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. április 30. 

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

épített örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” tárgyú beszerzési eljárásra érkezett 

ajánlatokról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap felé 

művészeti tevékenység céljából. 

Az épülő multifunkcionális városháza 410. hrsz. épület elé szeretnének egy bronz szobrot, 

amely túzok madarat és csibéit ábrázolja. A szobor elkészítésével a város legfontosabb 

turisztikai látványosságának bemutatása a cél, valamint tükrözve a Körös-Maros Nemzeti 

Park Sterbetz István Látogató Központtal való szoros együttműködését az ott látható túzok 

kakas párja lenne. A szobor és a körülötte lévő környezet rendezésének összköltsége 

előreláthatólag 6.100.000,- Ft. 

Az eszközbeszerzés lebonyolítása érdekében a műszaki iroda a Helyi Beszerzés 

Szabályzatban foglaltak szerint helyi beszerzési eljárást indított, mely során a felkért 

vállalkozásoknak 2020. február 20. 10 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. 

A megadott időpontig a felkért vállalkozások közül hárman nyújtottak be érvényes ajánlatot 

az alábbi tartalommal:  

1. Ajánlattevő neve, címe: Györfi Balázs (2092 Budakeszi, Gábor Áron 44/c)  

Ajánlati ár: nettó: 5.300.000,- Ft + Áfa (0,- Ft.) =   bruttó 5.300.000,- Ft 

 2.  Ajánlattevő neve, címe: ART-ÖKO Alapítvány (8600 Siófok, Fő út 83.) 

Ajánlati ár: nettó: 6.000.000,- Ft. + Áfa (0,- Ft.) =   bruttó 6.000.000,- Ft 

3. Ajánlattevő neve, címe: E. Lakatos Aranka (4225 Debrecen, Óiskola utca 6. ) 

 Ajánlati ár: nettó: 5.900.000,- Ft + Áfa (0,- Ft.)=   bruttó 5.900.000,- Ft 

Az ajánlatok értékelése az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint történt. Az értékelő 

bizottság az alábbi döntési javaslatot teszi: 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve, címe: Györfi Balázs (2092 Budakeszi, Gábor Áron 44/c) 

Ajánlati ár: nettó: 5.300.000,- Ft. + Áfa (0,- Ft.) =   bruttó 5.300.000,- Ft 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést javasolják a testület felé Györfi 

Balázs bruttó 5.300.000,- Ft-os ajánlatát kihirdetni nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purgel Ferenc részére. 

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

a bizottság javasolja a testület felé Györfi Balázs bruttó 5.300.000,- Ft-os ajánlatát kihirdetni 

nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Elmondja, hogy az 5,3 millió forint gyakorlatilag rendelkezésükre áll. Egyrészt Leaderes 

pályázaton nyertek forrást, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériumából is kaptak 

támogatást. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

Határozat: 

55/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az épített 

örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” című beszerzési eljárásra a Györfi 

Balázs (2092 Budakeszi, Gábor Áron 44/c), ART-ÖKO Alapítvány (8600 Siófok, Fő 

út 83.), E.Lakatos Aranka (4225 Debrecen, Óiskola utca 6.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételei határidő lejáratáig benyújtott árajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja. 

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

örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” című beszerzés tárgyában indított 

beszerzési eljárás eredményeként az alábbi ajánlatot hirdeti ki nyertesnek: 

Ajánlattevő neve, címe: Györfi Balázs (2092 Budakeszi, Gábor Áron 44/c) 

 Ajánlati ár: nettó: 5.300.000,- Ft. + Áfa (0,- Ft.) =   bruttó 5.300.000,- Ft 

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

örökség gazdagítása új kültéri szobor állításával” című beszerzés tárgyában indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A képviselő-testület a szobor elkészítéséhez és a körülötte lévő környezet rendezéséhez 

szükséges 2.500.000,- Ft forrást az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap egyedi pályázat 

terhére, míg a 3.600.000,- Ft-ot költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. március 27. 

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

„Fatermék közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásra” című programban való 

részvételről való döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására a Nemzeti 

Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal felé, fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes 

tulajdonba adására. 

A pályázat célja, hogy azon tűzifa termékek, melyeket a hatóság korábban lefoglalt, hátrányos 

helyzetű és nehéz körülmények között élő személyek között kerüljön kiosztásra, segítve őket 

életminőségük javításában. A pályázat kiírás szerint a NÉBIH által lefoglalt illegális fa 

igényelhető, melyért ellentételezést nem kell fizetni, az önkormányzatot csak a fa helyszínre 

szállításának költsége terheli. Egy pályázó tűzifa fatermék esetében legfeljebb 3 millió forint 

nyilvántartási értékű, de legfeljebb 120 tömör köbméter mennyiséget igényelhet.  

Sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület a helyi családsegítővel együttműködve, 

mérlegelve a szociális rászorultság mértékét, arányosan tudja szétosztani az érintett családok 

között a támogatásban megítélt tűzifát (maximum 6 köbméter tűzifa/háztartás). 

Első lépésként az önkormányzatot regisztrálni volt szükséges, mely 2020. február 19-én 

megtörtént, azonban a regisztrációt még nem erősítették meg. Amennyiben ez megtörténik, 

úgy 30 nap van teljesíteni a szükséges mellékleteket, melynek részét képezi a Képviselő-

testület részvételéről szóló döntése.  

A tűzifát Zala, Nógrád és Tolna megyéből lehet igényelni. A szállítás költsége pozitív 

elbírálás esetén az önkormányzatot terheli. Kedvező elbírálás esetén megvizsgálják a 

költségeket, amelyek ha olyan magasak, hogy nem éri meg az önkormányzatnak, akkor 

elállnak a támogatástól.     
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A pályázathoz szükséges a képviselő-testület döntése. A következő testületi ülésen 

tájékoztatást fog adni ez ügy tekintetében.  

A polgármester megadja a szót Ambruzs-Szabó József bizottsági elnök részére.  

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

hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, javasolják a határozati 

javaslat elfogadását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

56/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati 

felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt 

és vagyonkezelésében lévő 120 m3 mennyiségű tűzifa (4401) (keménylom (B-KZZ-

CS-GY-A) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában 

meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 

támogatás állapítható meg feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

szociális célra kívánja felhasználni. 

3. Dévaványa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető 

forgalomba és nem értékesíthető. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. április 30. 

 

 

 

 

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

Vésztői Városfejlesztő Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés hosszabbításáról való 

döntéshozatal. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a képviselő-testületi ülések és a 

településen megrendezésre kerülő rendezvények felvételére szolgáltatási szerződés keretein 

belül szerződést kötött a Vésztői Városfejlesztő Kft-vel (5530 Vésztő, Várkonyi utca 35/A.) A 

szolgáltatási szerződés többször módosításra került, azonban 2020. február 29. napján lejár. 

A szerződés lejártának szűkös határideje miatt egy helyi beszerzési eljárás lefolytatása nem 

lehetséges, így csak a szerződés 2020. március 1. - 2020. december 31-ig történő 

meghosszabbítása célszerű. 

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

57/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Városfejlesztő Kft-vel (5530 Vésztő, Várkonyi utca 35/A.) a médiaszolgáltatásra 

kötött, hatályos szolgáltatási szerződését 2020. március 1-től – 2020. december 31-ig 

vonatkozó időszakra változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosításának 

aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. február 29. 

 

 

14. Napirendi pont 

 

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

VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

A polgármester elmondja, hogy a VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. február 1-jétől kezdte meg a 

városüzemeltetési feladatait és ettől kezdődően foglalkoztat 9 fő munkavállalót teljes 

munkaidőben. Figyelemmel arra, hogy a Kft. jelenleg kezdi meg termelői tevékenységét, azaz 

még olyan bevételi forrással nem rendelkezik, amely elegendő lenne a munkavállalók 

személyi jellegű járulékainak megfizetésére, ezért vált szükségessé a Kft. részére történő tagi 
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kölcsön biztosítása. A kölcsön elsődlegesen a munkavállalók részére kifizetendő bér és ennek 

a munkáltatót terhelő járulékaira, valamint a cafetéria juttatásra lenne felhasználva, melynek 

kalkulált költsége közel 5.000.000,- Ft lenne. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére 5.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosítsanak a 

szerződésben 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: 

58/2020.(II.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Képviselő-testülete az VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, 

Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 5.000.000,- Ft, 

azaz: Ötmillió forint tagi kölcsönt biztosít a mellékelten csatolt szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

A tagi kölcsön folyósításának napja 2020. február 28., visszafizetési határideje 2020. 

december 31. 

 

A tagi kölcsön fedezetét Dévaványa Város Önkormányzat 2020. költségvetésének 

tartaléka biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.02.28. - szerződéskötés és folyósítás 

Melléklet:  szerződéstervezet 

 

Melléklet: az 58/2020.(II.27.) Dv.Kt. határozathoz 

 

 

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

  

amely létrejött egyrészről 

 

Dévaványa Város Önkormányzata 

adószáma: 15725321-2-04 

képviselő: Valánszki Róbert 

székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1., mint 

kölcsönadó(továbbiakban:Kölcsönadó) másrészről, mint 

 

VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

cégjegyzékszáma: Cg.04-09-015202 

adószáma:  2- 7309364-2-04 

képviselő: Juhász Sándor 
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székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű cég, mint 

kölcsönvevő(továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Kölcsönadó 2020. február 28. fordulónappal 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint 

összegű kölcsönt nyújt a Kölcsönvevő részére tagi kölcsönként az alábbiak szerint:  

1.1.a Kölcsönadó 5.000.000 Ft összegű kölcsönt biztosít a Kölcsönvevőnél 2020. 

február 1-jét követően foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók – tételes 

névsor a szerződés 1. mellékletét képezi - személyi jellegű kifizetéseire 

(munkabér, járulék, cafetéria). 

 

2. A Kölcsönadó a kölcsön folyósítását a Kölcsönvevő részére a 11733106-23341425-

00000000 számú bankszámlára közvetlenül átutalással teljesít. 

 

3. A kölcsön összege után - a felek megállapodása alapján - a Kölcsönadó a mindenkori 

jegybanki alapkamattal terhelt mértékű ügyleti kamatot számít fel. 

 

4. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a 

kölcsönszerződés lejártának határideje 2020. december 31. napja. Kölcsönvevő 

kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát 

legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.  

 

5. A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. 

6:48§ - a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult 

előteljesítésre. Ebben az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés 

időpontjáig áll fenn. 

 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja 

bármely oknál fogva megszűnik vagy lehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön 

összegét az 1. pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen 

kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben 

esedékessé válik. 

 

8. A Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha az Kölcsönvevő a 

kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja, vagy ha 

más súlyos szerződésszegést követett el.  

 

9. A Kölcsönadónak a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga a szerződésben 

meghatározott teljes összeg vagy az egyes részletek lejárata szerinti időben, felmondás 

esetén pedig a felmondási idő elteltével nyílik meg.  

 

10. Felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó képviseletében eljáró Valánszki Róbert 

polgármestert Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

121/2019.(V.16.) Dv. Kt. számú határozatában hatalmazta fel jelen szerződés 

aláírására. 

 

11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. melléklet. 
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12. E szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Áht. és a Ptk. szabályai az irányadóak. 

Jelen szerződést 3 eredeti példányban a felek elolvasás és kellő megértése után, mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak.  

 

Dévaványa, 2020. február 28. 

 

 

____________________________________          __________________________________ 

                          Kölcsönadó       Kölcsönvevő 

 

                      Valánszki Róbert                Juhász Sándor 

                          Polgármester        Ügyvezető 

        Dévaványa Város Önkormányzata                     VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, 

                                    Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

____________________________________ 

                Faragóné Barz Krisztina 

             Gazdálkodási Irodavezető 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

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

ülés megkezdése előtt? 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vérvételi szolgáltatásban 2020. január 1-jétől változás 

történt, amely zökkenőmentesen működik.  

Szűcs Ferencné és Gusztafik Anita vesz részt a feladat ellátásában.  

A rendelési időben történt változás, tekintettel arra, hogy Szűcs Ferencné háziorvosi praxisban 

is lát el feladatokat és oda időben kell, hogy érkezzen.  

A vérvételezés helye: Dévaványa, Széchenyi u. 9. 

Időpontjai: 

Kedd:   4:30 – 7:45 óra  

Csütörtök:  4:30 – 7:45 óra 

Eredmény átvétel: 11:00–11:30-ig 

 

A polgármester elmondja, hogy a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulatot felszámolás alá 

vonták. Tehát már nem végrehajtón keresztül igyekszenek behajtani a pénzüket, ami az 

önkormányzat számára kedvezőtlenebb. A jegyző és az önkormányzat jogi képviselője járt a 

felszámoló biztosnál február 3-án. Az önkormányzatot megelőzik kb. 40-50 millió forint 

összeg erejéig. Több mint 10 millió forint kintlévősége van az önkormányzatnak a társulat 

felé. Megjegyzi, hogy a 26 millió forint felét sikerült behajtani a cégen. Jogi lépéseken 

gondolkodnak a végrehajtóval szemben, tekintettel arra, hogy azért nem rangsorban állók, 

mivel a végrehajtó nem tett eleget a korábbi szóbeli és írott kéréseiknek sem. Nem jegyezte be 

a végrehajtási jogot az ingóságokra, elsősorban gépjárművekre. 

 

A kerékpárutas közbeszerzéssel kapcsolatban nem tudja még elmondani, hogy a 3. 

közbeszerzési eljárás eredményes volt-e. A Bíráló Bizottságnak a közbeszerzést lebonyolító 

cég megküldte az álláspontját. A Bíráló Bizottság itt helyben arról döntött, hogy a magasabb 
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összeget ajánló kft-t hozza ki nyertesek. A közbeszerzési cég javaslatot tett a Bíráló Bizottság 

felé. Szól a hiánypótlási időszakról. A közbeszerzés ügye jóváhagyás alatt van. Elmondja, 

hogy minden 300 millió forint feletti közbeszerzést vizsgálni kell a cégnek. Hiánypótlást már 

intézett a lebonyolító ügyvédi cég felé, amelynek jelenleg teljesítése folyik. A kivitelezést ez 

év szeptember végéig be kell fejezni. A kivitelezőnek a munka elvégzésére 145 napot kell 

biztosítani. A határidőből nem szeretnének kicsúszni, egy ilyen nagy beruházást visszaadni. 

Minden erejükkel azon vannak, hogy ez működőképes legyen.  

 

A rendezvénysátrakkal kapcsolatban elmondja, hogy azok korábban 5 önkormányzat 

tulajdonában álltak. Dévaványa gesztorságával került benyújtásra a pályázat, amelynek 

keretében rendezvénysátrakat sikerült beszerezniük. Gesztorként az önkormányzatnak volt a 

legtöbb feladata, hiszen az önkormányzat dolgozói mentek más településekre a sátrakat 

felállítani. Az állapotot megszüntette, az akkori bekerülési költségen megvásárolta a sátrakat. 

A közös tulajdon megszüntetéséről szerződést készítettek, amelyet aláírtak. A sátrakat 

500.000,- Ft-ért vásárolták vissza. Ezt követően is tudják biztosítani a települések számára a 

sátrak használatát, amennyiben a dévaványai rendezvényekkel nem ütköznek. Szól a sátrak 

rendeltetésszerű használatáról. Ecsegfalva, Bucsa, Kertészsziget és Körösújfalu településekről 

van szó.  

 

A polgármester elmondja, hogy a téglagyárnál megtörtént a tereprendezés. Korábban volt már 

szó a tégla- és betontörmelék darálásáról, akkor logisztikai okok miatt a tereprendezés nem 

történt meg. A téglagyár területén lévő rendet szeretnék fenntartani. Törmeléket továbbra is 

lehet kiszállítani, de csak a meghatározott helyekre lehet leborítani.         

A polgármester ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a sátrakért kérnek-e bérleti díjat? Az 

önkormányzatnak a sátrakat el kell szállítani, valamint fel kell állítani és le is kell bontani, ez 

mind költséggel jár.   

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy azon települések számára, akikkel 

közösen pályáztak, akár ingyenesen is biztosíthatják a sátrakat, egészen addig, amíg probléma 

nem adódik. Megjegyzi, hogy korábban már adódott probléma.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a településen az elmúlt héten szénmonoxid 

érzékelőt árusítottak. A lakosoktól előleget vettek fel, áprilisi szállítást ígérve. Az 

alpolgármester a rendőrséggel is beszélt ez ügy tekintetében. Az árusításra Miskolc város 

jegyzője adott ki engedélyt, amely az egész ország területére érvényes. Az árusok mintát az 

érzékelőről nem tudtak mutatni. Bízik abban, hogy a lakosok megkapják a terméket.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a honlapra és a facebook oldalra is kitették 

az ezzel kapcsolatos felhívást. 

Dévaványa településen és az ország területén egy miskolci cég szén-monoxid vészjelző 

készülékeket árusít házaló tevékenység keretében. Terméket nem hoznak magukkal, így azt 

bemutatni nem tudják. A készülékre előleget vesznek fel, áprilisi kiszállítást és felszerelést 

ígérnek. A tevékenységet nem tudják korlátozni, egyeztettek a rendőrséggel, a miskolci 

jegyzővel.  

Kéri a lakosoktól, hogy megfontoltan hozzák meg döntésüket. 

Az ügy elgondolkodtató.  

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a bizottsági ülésen felvetette, hogy az autóbusz menetrend a 

Dévaványai Hírlapban jelenjen meg. Kéri a polgármestert, hogy e témában mondja el 

véleményét.  
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Valánszki Róbert polgármester – a képviselő a januári testületi ülésen kérte, hogy az 

autóbusz menetrendet tegyék közzé a Dévaványai Hírlapban.  

A polgármester a műszaki iroda felé jelezte a képviselő kérését. A kollega elmondta, hogy a 

menetrend április hónapban változni fog, így azt javasolta, hogy az új menetrendet tegyék 

közzé. A polgármester is ezt tartja indokoltnak. Akadályát nem látja annak, hogy a menetrend 

a hírlapba bekerüljön.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy a MÁV menetrend is jelenjen meg a 

hírlapban. Megjegyzi, hogy az interneten nem mindenki tudja követni a menetrendeket.  

Javasolja, hogy mindkét menetrend egy számban jelenjen meg.  

Valánszki Róbert polgármester – a hírlap szerkesztőivel kell majd egyeztetni a menetrend 

terjedelme miatt. Tehát javaslata, hogy a menetrendek április hónapot követően kerüljenek 

bele a hírlapba.  

 

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. 

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: 

59/2020.(II.27.) 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 
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A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-3/2020. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-7. 

oldallal bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 1640 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 


