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DV/717-6/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 25-én 

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

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

 

Távolmaradt: - 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási 

irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal hivatalvezető helyettese, Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatóhelyettese, Tóth 

Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Hajdu Ildikó a 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja, Rózsa Andrea a Strandfürdő 

szakmai koordinátora, Rácz Andrea a Margaréta Intézmény magasabb vezetői álláshelyére 

pályázó. 

 

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 hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes 

létszámmal jelen van. 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás 

és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

3. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

4. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója  

 

5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2019. évi zárszámadás (a 2019. évi ellenőrzések jelentéseivel) elfogadása, a 

maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

7. Beszámoló a 2019. évi adóhatósági tevékenységről. 

 Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

8. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

9. A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. A Dévaványai Sportegyesület támogatási kérelmeiről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Döntéshozatal a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 ” 

elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása.  

  Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

13.  VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

14. Bejelentések 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2020. évi kitüntetettjeiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Margaréta Intézmény magasabb vezető személyéről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti díjának mérsékléséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok elidegenítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

66/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 25-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tájékoztatója a dévaványai középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás 

és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

3. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatója az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

4. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója  
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5. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 

beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi 

feltételeiről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó intézményegység vezető 

 

6. A 2019. évi zárszámadás (a 2019. évi ellenőrzések jelentéseivel) elfogadása, a 

maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

7. Beszámoló a 2019. évi adóhatósági tevékenységről. 

 Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

8. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

9. A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. A Dévaványai Sportegyesület támogatási kérelmeiről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Döntéshozatal a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 ” 

elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása.  

  Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

13.  VÁNYA- SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

14. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2020. évi kitüntetettjeiről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozásáról 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Margaréta Intézmény magasabb vezető személyéről döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti díjának mérsékléséről 

döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok elidegenítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem tesz.  

Elmondja, hogy a képviselőket folyamatában igyekezett informálni azokról a döntésekről, 

amelyeket szükséges volt meghozni.  

Rövid tájékoztatást ad a koronavírus járvánnyal kapcsolatban.  

Elmondja, hogy Békés megyében a fertőzöttek száma mindvégig alacsony maradt. 

Tudomásuk szerint Dévaványán nem volt és nincs fertőzött. Elmondja, hogy 28 személy volt, 

van házi hatósági karanténban. A védekezési költségekre kb. 6 millió forintot fordítottak. Az 

Államkincstár bekérte az ezzel kapcsolatos adatokat, bízik abban, hogy ezen összegből fognak 

megtéríteni. Elmondja, hogy a költségek fertőtlenítőszer, annak adagolójának vásárlásából, 

üzemanyag használatból tevődnek össze. Minden 65 év feletti dévaványai lakos számára 

biztosítani kellett, ha igényelték a segítséget, pl. gyógyszer kiváltás, élelmiszervásárlás. 

Megjegyzi, hogy nagyon kevés lakos élt ezzel a lehetőséggel. A polgármester elmondja azt is, 

hogy több ezer szájmaszkot varrtak meg önkéntesek segítségével, amelyet a 65 év feletti 

lakosok részére térítésmentesen biztosítottak, valamint azon lakosok részére is eljuttatták 

szintén térítésmentesen, akik azt igényelték.    

A polgármester elmondja, hogy az idősek otthonánál probléma nem merült fel, ami dicséri az 

intézményvezető helyettes asszony és az ott dolgozók munkáját. Az állam is több ezer 

maszkot, gumikesztyűt biztosított számukra, a honvédség fertőtlenített. Külső járványügyi 

szakembert alkalmaztak, aki auditorként tudta ellenőrizni és segíteni az intézményben folyó 

munkát, a védekezést elősegítette.   

A jogszabályi előírásokat be kellett tartani, amely valamennyi intézményt érintette. Elmondja, 

hogy mára helyreállt a rend, rendes kerékvágásban folyik a munka, a szolgáltatásokat tudják 

biztosítani a strand kivételével, amely július 1-től nyit, és augusztus 31-éig tervezik a nyitva 

tartását. Úgy gondolja, hogy a későbbiekben dönteniük kell a faházak újra nyitásáról is. 

Megjegyzi, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén erről már volt szó.  

Megköszöni azon munkatárásainak a munkáját, akik a védekezésben részt vettek. Számtalan 

döntést és határozatot meg kellett hozni azonnal, rengeteg adatszolgáltatásnak kellett eleget 

tenni.  

Kellemetlenségek is adódtak. Elmondja, amikor elindították a bölcsődei, óvodai ellátást, az 5 

fős csoportokba nem mindenki tudott bejutni, a jogszabályok nem engedtek rá lehetőséget. 

Szerencsére ezen intézményi ellátásokat most már igénybe lehet venni. Megköszöni a 

lakosság türelmét is, biztos voltak kellemetlenségek a piac használata során. Még mindig 

kötelező az üzletekben a szájmaszk használata, vagy valamilyen arcot takaró eszköz viselése.  

A polgármester ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

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 kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a a következő határozattal: 

 

Határozat: 

67/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2020.(II.27.), 

48/2020.(II.27.), 49/2020.(II.27.), 52/2020.(II.27.), 53/2020.(II.27.), 54/2020.(II.27.), 

55/2020.(II.27.), 58/2020.(II.27.) Dv. Kt. határozatok és a 63/2020.(II.27.) Dv. Kt. 

zárt ülésen hozott határozat végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul 

veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót. 

 

(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 

veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések felülvizsgálata. 

Már említette, hogy számtalan döntést meg kellett hozni, a jogszabály a képviselő-testület 

hatáskörét a polgármesterre testálta a veszélyhelyzet ideje alatt. Ezen időszak alatt átruházott 

hatásköröket kellett gyakorolnia. A döntésekről a képviselők folyamatos tájékoztatást kaptak.  

Az előterjesztésben felsorolásra kerültek a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 

határozatok, valamint a megalkotott rendeletek. 

Ezen téma kapcsán röviden ennyit kívánt elmondani. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

A határozati javaslattal egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

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

A polgármester elmondja, hogy a strandfürdő nyitva tartásáról kell dönteniük. Véleménye, 

hogy július 1-jétől kezdődően augusztus 31-éig határozzák meg a nyitva tartást. Korábban a 

faházak zárva tartása mellett volt a polgármester. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén 

javasolta, hogy ezt meg kellene vitatni, hiszen a strandfürdő tekintetében a legnagyobb 

bevételi forrás a szállásból adódik. Mivel változás történt, el kellene gondolkodni ezen is. A 



7 

 

strand nyitva tartásával egy időben lehetőséget kellene adni a szálláshelyek biztosítására, 

kiadására.   

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság egyetért a polgármester által elmondottakkal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – a bizottsági üléseken is elhangzott, hogy a faházakat is ki 

kellene nyitni. Tudomása szerint már az elmúlt évben nagyon sokan lefoglalták a szálláshelyet 

az idei évre. Javasolja, hogy a faházakat is nyissák meg.  

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

Nyuzó Marietta képviselő – egy rövid tájékoztatást kér arról, hogy a medencék mindegyike 

meglesz-e nyitva, valamint arról, hogy egyszerre hány fő tartózkodhat a strand területén, 

valamint a medencékben.  

Valánszki Róbert polgármester – korábban a fürdő üzemeltetésével kiadott NÉBI 

tájékoztatóban még arról volt szó, hogy vízfelületet és zöldterületet figyelembe véve kell 

meghatározni a látogatói létszámot a strandokon. A vízfelület 4 m2/fő volt, míg a zöldterület 

16 m2/fő. Az elmondattak alapján egyszerre 185 fürdőzőt tudtak volna fogadni, a zöldterület 

tekintetében pedig 630 főt. Tudott, hogy a korábbi tájékoztatóban megjelentek már nem 

érvényesek, amelyek a töltő-ürítő medencékre vonatkoznak. Dévaványa esetében ez két 

medencét jelent az egyik benti, a másik pedig kinti. Ezeknek a medencéknek a használatát 

korlátozták, amit nem tudtak volna használni. A veszélyhelyzet megszüntetésével már ez sem 

igaz. Nincs létszámstop és medencestop sem. A vízmintákat megkérték. Elmondja, hogy 

július 1-jére a két termálmedence vízmintájának laboratóriumi eredménye még nem fog 

megérkezni, azokat egy későbbi időpontban nyitják meg.   

Korábban már szó volt a csúszdáról is. Elmondja, hogy a csúszdára az üzemeltetési engedélyt 

a műszaki állapota miatt nem kapták meg, azt le kell szerelni. Kértek árajánlatot e tekintetben. 

Elmondja, hogy az olcsóbb ajánlat 6,5 millió forint + áfa, a drágább pedig 8,5 millió forint + 

áfa. Megjegyzi, hogy az idei évben nem fog csúszda üzemelni a strandon.    

Az előző tájékoztatójában nem beszélt arról, hogy jelentős bevétel kieséssel számolhatnak. 

Elmondja, hogy vélhetően a jövő évben a gépjármű adót nem kell tervezniük, azt elvonták. 

Idegenforgalmi adó nem számottevő, de azzal sem kell számolni az idei évben. Úgy gondolja, 

hogy az iparűzési adó is komoly hiányt fog szenvedni. Elmondja, hogy a nagymunkáltatók 

folyamatosan dolgoztak a városban, de a megrendelésük és az árbevételük az elmúlt évivel 

nem lesz azonos. A feltöltések során lesz ismert ez számukra, hogy mennyit fog jelenteni. 

Véleménye szerint 50-100 millió forint között lesz a bevételkiesés. Ezen kiesést valamilyen 

módon pótolni szükséges. A kiadásokat csökkenteni, a bevételeket pedig növelni kell.  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – köszönti a megjelenteket.  

Az iskolákban tartandó őszi úszásoktatás miatt szeptember 15-éig javasolja a nyitva tartást.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint az úszásoktatásnak nincs akadálya, 

akkor sem, ha a strand már a nagyközönség által nem látogatható. Bízik abban, hogy a 

koronavírusnak nem lesz második szakasza.   

Későbbiekben dönthetnek a hosszabb nyitva tartásról, ha a nagyközönség részéről igény lesz 

rá. Említést tesz az elmúlt évi látogatottsági létszámról.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A napirend tárgyalását lezárja.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki elfogadja a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntéseket kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

68/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszaka 

alatt hozott polgármesteri döntéseket jóváhagyja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Strandfürdő nyitva tartását 2020. július 1-jétől kezdődően 2020. 

augusztus 31-jéig határozzák meg, valamint az Ifjúsági Tábor 2020. július 1-jétől történő 

megnyitásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

68/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő nyitva tartását 

2020. július 1-jétől kezdődően 2020. augusztus 31-jéig határozza meg.  

Tovább dönt az Ifjúsági Tábor 2020. július 1-jétől történő megnyitásáról.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 

szakmai koordinátorát, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Rózsa Andrea szakmai koordinátor 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről a 

2019/2020-as tanévről. 

Köszönti a napirend kapcsán jelenlévő Tóth Erika igazgatót. Örömmel vette, hogy a mai 

ülésre az igazgató asszony el tudott jönni. 

Az elkészített tájékoztató nagyon részletes, mindenre kiterjedő. Röviden említést tesz az év 

végi, valamint a verseny eredményekről.  

A polgármester megadja a szót Tóth Erika igazgató részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
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Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az 

ülésen tájékoztatást adhat az intézmény munkájáról. 

Röviden szólni kíván az év végi vizsgaeredményekről, valamint a beiskolázásról.  

Köszönetet mond a polgármester úrnak, valamint a képviselő-testület tagjainak a 

segítségükért, támogatásukért.  

Elmondja, hogy a vizsgaidőszak a veszélyhelyzeti intézkedések jegyében zajlott, ami az 

eredményre is kihatással volt. Szól a vizsgafeltételek biztosításáról.   

Elmondja, hogy az érettségizők mindannyian teljesítették az érettségit, kb. az év végi 

jegyekkel azonos szinten. Egy diák élt azzal a lehetőséggel, hogy az elkezdett vizsgát az őszi 

időszakban fogja befejezni. Szól a pincér és a férfifodrász mellék szakképesítésekről. 

A szakmás vizsgázók között az eladók szerepeltek a legjobban. A szakmai vizsgán egy 

négyes lett, a többi tanuló jeles eredményt kapott. A fodrászoknál és a szociális gondozóknál 

a gyakorlati vizsga mellett volt egy írásbeli vizsga is, ami kissé lejjebb vitte az eredményeket. 

Elmondja, hogy a hegesztőknél egy hármas eredmény született, a többi pedig négyes lett.  

Elmondja, hogy az eladók és a hegesztők más településen vizsgáztak (Szarvas, Orosháza), a 

fodrászok és a szociális gondozók pedig Dévaványán. Szól az összevont vizsgáztatásokról. 

A beiratkozással kapcsolatban elmondja, hogy a győri központ által 34 fő volt a Dévaványára 

sorolt diákok száma, amelyekből 3 fő van, akinek megváltozott az igénye. Gondolkodnak, 

hogy mely iskolát válasszák. Négy tanuló elsőként nem a dévaványai iskolát jelölte meg, de 

ide iratkozott be. Technikumi és szakképző osztály is fog indulni.  

Megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot. A felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a tegnapi napon a tájékoztatót az Ifjúsági, Kulturális és Sport 

Bizottság megtárgyalta. Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén a tájékoztatót megvitatta, ezúton is köszönik az intézményben folyó 

színvonalas munkát. A tájékoztatót a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület 

felé. A bizottság nevében az intézmény minden dolgozójának kellemes nyarat és kitartást 

kíván a következő tanévre. A dévaványai diákokat arra biztatja, hogy tanuljanak tovább a 

helyi középiskolában.  

Elmondja, hogy évek óta problémát jelent az iskolában a tornacsarnok hiánya.  

Az elmúlt napokban a médiából lehetett hallani arról, hogy ötvenmilliárd forintból épülhetnek 

köznevelési intézmények és iskolai sportlétesítmények.  

Szerencsés lenne, ha tudnának e célra pályázni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A felvetésre nem tud mást mondani, amit eddig is mondott, engedélyszintű terveik vannak a 

tornacsarnok létesítésére. Elmondja, hogy kézilabda szakosztályt is indítanak a nagyobb esély 

érdekében. Szól a becsült költségekről. Megjegyzi, hogy egy csarnok megépítése kb.  

1 milliárd forintba kerül.  

Megadja a szót az igazgató részére, hátha tud bővebb tájékoztatást adni, hiszen a kancellár 

úrral folytak már egyeztetések egy udvari sportlétesítmény megépítése kapcsán.  

Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma igazgatója – elmondja, hogy 2 kosárlabdapálya és egy kézilabdapálya 

létesítéséről van szó. A közbeszerzési eljárás lezajlott, kiválasztásra került a legjobb ajánlat, 

amely 26 millió forint. Az eredmény elküldésre kerül a hónap elején a minisztériumba. 

Bizakodik a megvalósításban, hiszen centrum, illetve iskola szinten sem jutottak még el idáig.   
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Valánszki Róbert polgármester – értelmezése szerint ez egy feltételes közbeszerzés volt, ha 

jóváhagyásra kerül a minisztériumban, akkor valósulhat meg a létesítmény.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel olvasta a színvonalas tájékoztatót, amelyhez 

gratulál. A középiskola a dévaványai gyermekek részére jött létre. Nagyon örülne annak, ha 

lenne sportolási lehetőség. Szerencsés lenne egy több funkciós sportcsarnok, ahol nemcsak 

sportolni lehetne, hanem a nagyobb ünnepségeket is meg lehetne tartani. Őrizzék meg az 

iskola színvonalát, sok sikert kíván a további munkákhoz.     

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

Kónya Dávid képviselő – köszönti a megjelenteket, külön köszönti az igazgató asszonyt. A 

tegnapi napon megtartott bizottsági ülésen szó esett a dévaványai vendégházról, valamint a 

kollégiumról. Erről szeretné, ha szólna néhány szót.  

Tóth Erika Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma igazgatója – elmondja, hogy a szállás tekintetében országos változások 

következtek be, amely sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte ezen szolgáltatást. A kollégium 

és a vendégház is a sok éves bevétel tekintetében nem tudta felmutatni azt az összeget, amivel 

a szoftvert megvásárolhatták volna. Elmondja, hogy a gyulai és az orosházi kollégiumban 

működik továbbra is a szállásszolgáltatás. Megjegyzi, hogy Dévaványán ez az alapító 

okiratból kikerült. Elmondja, hogy diákokat, cserecsoportokat fogadnak, mivel nem bevétel 

orientáltak. A vendégházat is rendbe tartják, bármikor fogadhatnak vendégeket, de nem 

szolgáltatásként.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tóth Erika igazgatónak az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatóját megköszönve az intézmény 

igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

69/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Szakképzési Centrum 

2019/2020-as tanévről szóló tájékoztatóját a dévaványai középfokú oktatás 

helyzetéről jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
 

(A Gyulai Szakképzési Centrum tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

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

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan.  

Szintén egy nagyon színvonalas anyagot kaptak kézhez, amely részletes, mindenre kiterjedő.   

A polgármester köszönti Baloghné Berényi Erzsébet igazgatót. 

A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg.  

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola Igazgatója – köszönti a 

jelenlévőket.  

A Gyulai tankerület által beszerzett eszközök számát módosítja.  

A hangszercsere program keretében 1 db trombitával, 13 db furulyával, 2 db hegedűvel és 1 

db zongorával gyarapodott az eszközállományuk. Bízik benne, hogy a idei évben is tovább 

fog folytatódni ez a program is. 

Elmondja, hogy a Népzene Tanszakuk a Magyar Kultúra napján a Gyulai Tankerületi 

Központ központi ünnepségén képviselhette intézményüket, ahol nagyon színvonalas műsort 

adtak ebben az évben is.      

Versenyeredményekről nem tud beszámolni, mivel a vírushelyzet miatt nem kerültek 

megrendezésre.  

Megköszöni a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusoknak, azt a munkát, amit a digitális 

munkarend során végeztek, hiszen a közös összefogás révén tudták befejezni a tanévet.   

Köszöni a figyelmet. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót, a dolgozók éves munkáját.  

Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgatóval egyeztetett az EFOP-os 

pályázat kapcsán, amely az egyes iskolai telephelyek felújítására vonatkozik. Az igazgató 

asszony tájékoztatása alapján azt tudja elmondani, hogy a közbeszerzés változatlanul 

folyamatban van. Az ajánlatadási szakaszban vannak, még konkrét ajánlatok nem érkeztek be, 

a tervekkel kapcsolatban érkeznek magyarázó kérdések, ennek lezártát követően történhet 

meg az ajánlatadás. Egy folyamatba épített közbeszerzésről van szó. Röviden szól a 

folyamatról.  

Említést tesz a digitális tanrendről, ami nem volt egyszerű. 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Vass-telepen első osztály nem fog indulni. Egy 

negyedikes osztály van még ott.  

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját 

az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről, megköszönve az ott 

dolgozók munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

70/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020-es tanévről szóló tájékoztatóját az 

oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 
 

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

DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés 

feladat ellátásról. 

Szintén egy tartalmas beszámoló került a Képviselő-testület elé, amelyet Bakó Bernadett, a 

DÁMK igazgatója készített el.  

Az ellátásbeli problémákat igyekeztek orvosolni, ami a vírushelyzet miatt alakult ki. Az 

intézményvezető a feladatnak megfelelően helytállt, a kihívásokat abszolválta, amelyekkel 

szembesülnie kellett. El tudták indítani a gyermekfelügyeletet, majd később pedig a rendes 

óvodai, bölcsődei szolgáltatást is. Elmondja, hogy 9 óvoda csoport van, a következő évben is 

9 csoportot fognak indítani. Elmondja, hogy a telephelyek felújítása folyik. 

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

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván 

tenni. Megköszöni, hogy home office-ban tudták a nevelési évet folytatni az óvodában és a 

bölcsődében is.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottság 

nevében megköszöni a színvonalas beszámolót és a dolgozók éves munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy augusztus hónapban az óvodai és bölcsődei nyitva és 

zárva tartások meg fognak történni.  

A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 



13 

 

Határozat: 

71/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 2018/2019-es 

nevelési évről szóló beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további 

eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 

beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.  

Részletesen leírásra került az intézményben folyó feladatok ellátása, a tárgyi és személyi 

feltételek alakulása.  

Elmondja, hogy az elmúlt évben a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat, 

Kubinyi Ágoston Program keretében felújításra került a Kossuth úton lévő Bereczki Imre 

emlékház tetőszerkezete, az idei évben 2,5 millió forintból további szerkezeti megerősítéseket 

fognak elvégezni.  

Kiállítást szerveznek Dévaványa várossá válásának 20. évfordulója alkalmából. Ezen 

évfordulóról nem méltó módon fognak megemlékezni, hiszen a járványügyi helyzet ezt nem 

tette lehetővé. Igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez színvonalas legyen.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Hajdu Ildikó szakmai megbízott készítette. 

Megadja a szót részére, ha van kiegészítése a leírtakhoz, akkor azt tegye meg.  

Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja – elmondja, 

hogy a leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purgel Ferenc bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén tárgyalta a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. A bizottság nevében köszönetet mond a 

múzeum dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy egy nagyon színvonalas beszámolót kaptak, 

amelyet ezúton köszön meg.  

A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, hogy szerencsésnek tartaná a dr. Bereczki Imre 

Népfőiskola létesítését. Röviden szól a témában.  
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A Bereczki Imre Múzeum megvalósítását is fontosnak, célszerűnek tartaná. Örömmel venné, 

ha a javaslata támogatásra találna.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester javasolja, hogy a beszámolót az előterjesztett formában fogadják el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Intézményegység 

beszámolóját az intézményben folyó szakmai munkáról, a működtetés személyi, tárgyi 

feltételeiről, megköszönve az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

72/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2019-es évről szóló beszámolóját a 

szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

6.  Napirendi pont 

 

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

önkormányzat 2019. évi zárszámadásának (a 2019. évi ellenőrzések jelentéseivel) elfogadása, 

a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a zárszámadás készítési kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. 

CXCV. évi törvény 87. §-a írja elő. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves 

költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az 

elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, 

besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. 

Az önkormányzati alrendszerre vonatkozó zárszámadás készítési kötelezettséget, annak 

határidejét, tartalmi meghatározását az Áht. 91.§-a írja elő. 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót terjesztik a Képviselő-testület elé. 

Az előterjesztéshez csatolva vannak a bevételekről, kiadásokról készült táblázatok 

intézményenként és összesítve,valamint a:  

− zárszámadási rendelet-tervezet, 



15 

 

− maradvány bemutatásáról készített előterjesztés, 

− vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről, 

− hosszú távú kötelezettségek bemutatása, 

− Magyar Államkincstár ellenőrzési jegyzőkönyvei. 

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 

kötelezettségüknek eleget tettek, melyek továbbítása a megadott határidőre a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé megtörtént. 

Az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálta megtörtént, 

az egyeztetés folyamatos volt.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2019. évre szóló költségvetést az 

1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelettel fogadta el 1.589.392 eFt költségvetési bevétellel, 

3.315.230 eFt költségvetési kiadással, 1.725.838 eFt költségvetési egyenleggel. 

A Képviselő-testület az év folyamán négyszer módosította a költségvetést. A módosított 

főösszeg 4.215.413 eFt-ra nőtt.  

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha az írásos 

anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a zárszámadás már a 

teljesített adatokat tartalmazza. A zárszámadás során határozzák meg a maradvány összegét.  

A 2019. év teljesített bevételi adata 4.215.413 eFt, a teljesített kiadás főösszege 2.536.140 eFt, 

a maradvány pedig 1.679.273 eFt. 

Elmondja, hogy a maradványt intézményenként kell megállapítani. A maradvány egy része 

kötelezettséggel terhelt. A Közös Hivatalnál van olyan maradvány, amelynek nem teljes 

összege terhelt kötelezettséggel.  

A DÁMK maradványa 1.649.101,- Ft. A maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 

1.232.821,- Ft a közfoglalkoztatáshoz kiutalt előleg összege. A különbözetet, 416.280,- Ft-ot 

az intézmény kéri, hogy a Képviselő-testület engedélyezze szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatásra fordítani. Javasolják a Képviselő-testület felé, hogy a DÁMK maradványából 

1.232.821,- Ft-ot engedélyezzen a közfoglalkoztatásra fordítani, 416.280,- Ft maradványát 

vonja el. 

A Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 8.342.701,- Ft, amelyet elvonásra javasolnak.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 254.500,- Ft. Az 

intézmény kéri, hogy a maradványt a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 programban 

foglalkoztatott személy személyi juttatására, és járulékára használhassa fel, mivel a 

foglalkoztatás 70 %-ban támogatott. Javasolják, hogy a Margaréta Intézmény kérelmét 

támogassák. 

Az Önkormányzat gazdálkodási körében képződött költségvetési maradvány 1.669.027.129,- 

Ft, amely szinte teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.  

Mindösszesen működési célt szolgáló maradvány: 205.284.265,- Ft. 

Felhalmozási célt szolgáló maradvány: 1.463.742.864,- Ft 

A felhalmozási célú 10.438.034,- Ft maradványt javasolják egyrészt a pályázatokhoz önerő 

rész biztosításául, valamint a gazdaságélénkítő program megvalósításhoz.  

Elmondja még, hogy a Közös Hivatal zárszámadását mind a két önkormányzatnak el kell 

fogadnia, ami megtörtént. Ilyenkor történik meg a két önkormányzat közötti elszámolás. Az 

elszámolás eredménye, hogy Ecsegfalva térít meg 2.252.421,- Ft összeget Dévaványa részére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a zárszámadási rendelet megalkotásával egyetért. Az irodavezető a számadatokat 

ismertette, amit nem kíván megismételni.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének a megalkotásával kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2020.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a 2019. évi maradványt is jóvá kell 

hagyniuk. Az előzőekben már erről volt szó. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a 2019. évi maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja 

jóváhagyni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

a bizottság a maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja jóváhagyni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottság a maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja jóváhagyni.  

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 elfogadja a 2019. évi maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint – amelyet 

felolvas a jelenlévők számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

73/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 

2019. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ maradványa, 1.649.101,- Ft, amelyből 

1.232.821,- Ft-ot személyi juttatás és járulék fizetésre engedélyez felhasználni, 416.280,- Ft 

maradvány elvonásra kerül.  

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, 8.342.701,- Ft, amely teljes 

összege elvonásra kerül.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 254.500,- Ft, 

amely teljes összegét személyi juttatás és annak járulékára engedélyezi felhasználni.  

 

Az Önkormányzat maradványa: 1.669.027.129,- Ft, 

Fejlesztési célú maradvány.  1.463.742.864,- Ft, 

Működési célú maradvány: 205.284.265,- Ft. 

Szabad maradvány nincs. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

 Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  döntés után 

 

 

 

7.  Napirendi pont 

 

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

2019. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása. 

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy egy részletes beszámolót tarthatnak a kezükben, 

amelyhez 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 

bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a testület felé. Az adók mértékéről a novemberi 

képviselő-testületi ülésen fognak döntést hozni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a magánszemélyek kommunális adójának törvényi felső 

mértéke jelenleg 17.000,- Ft. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza 

meg az adómaximumot, amely 2019. január 1-től: 29.340,3 Ft/adótárgy. A jelenleg hatályos 

28/2011.(XI.25.) számú helyi rendelet értelmében a településen az adó jelenlegi mértéke 

adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 7. 000,- Ft/év. Megjegyzi, hogy ezen adónem 

mértékén legalább 10 éve nem történt változtatás. A későbbiekben erre vissza kell térni.  

2019. évi gépjárműadóból származó bevétel 40.366.677,- Ft volt, amelynek a 40 %-a marad 

az önkormányzatnál, ami 16.146.672,-Ft, a 60 %-ot az állam automatikusan elvonja.  

Iparűzési adó kapcsán elmondja, hogy az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 

az éves adó mértéke 2013. január 1-től az adóalap 2 %-a. Ez az iparűzési adó mértékének helyi 

adó törvényben meghatározott felső határa, emelésére nincs lehetőség. 
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Iparűzési adónemben 2019. december 31-én az adózók száma 651 volt, 2018. december 31-én 

pedig 724. A csökkenést a bevallási kötelezettség megszűnése, a bevallás jellegének változása és 

az adattisztítás eredményezi. 

Az írásos anyagból látható, hogy milyen feladatokat végeznek az adóiroda dolgozói, amelyről 

szól röviden.  

Megjegyzi, hogy a kintlévőségek alakulásáról az évfolyamán fognak tájékoztatást kapni.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2019. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

74/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi adóhatósági 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: - 

 

(Az adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8.  Napirendi pont 

 

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

2019. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

A polgármester elmondja, hogy a 2019. évi belső ellenőrzés tárgya a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ gazdálkodásának átfogó vizsgálata volt. Az ellenőrzés kockázati 

tényezői a költségvetés tervezésének megalapozottsága, a költségvetési előirányzatok 

felhasználása, a bevételek és a kiadások jogossága, jogszerűsége volt. 

Főbb megállapítások: 

A vizsgált területekről, illetve folyamatokról kialakított vélemény összességében megfelelő. A 

megállapítások nem mutatnak komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok, 

folyamatok rendszerében. Intézkedési tervet nem kell készíteni.  

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha a leírtakhoz van 

szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elhangzott, hogy a DÁMK 

intézménynek volt az ellenőrzése. Komolyabb hibát nem talált az ellenőr az ellenőrzés során.  

Javasolja az egyéb bevételek növelésének lehetőségét felmérni, a bevételek és a kiadások 

folyamatos elemzését, a pályázati lehetőségekkel a kiadásokat csökkenteni, mivel a DÁMK 

állami támogatását a kiadása jelentősen meghaladja, így a működéséhez az Önkormányzat 

jelentős összeggel járul hozzá. 

Az előbb említetteken kívül javasolja a Közös Hivatal és a DÁMK közötti munkamegosztási 

megállapodás felülvizsgálatát, a kézi bizonylatolás változtatását, valamint a honlapra feltett 

anyagok folyamatos aktualizálását. 
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Az előterjesztéshez csatolásra került az ellenőrzési jelentés. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Elmondja, hogy az elmúlt évben 70 millió forintot tettek az intézmény költségvetéséhez, az 

idei évben pedig 120 millió forintot. Említést tesz arról, hogy július 1-jétől az önkormányzat 

átveszi a karbantartó részleget, a bérüket vissza kell helyezni az önkormányzathoz. Említést 

tesz a városi rendezvényekről, amelyekből nagyon kevés valósult meg. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a jelentés elfogadását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2019. évi belső ellenőrzési tervben szereplő, a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ gazdálkodásának átfogó vizsgálatáról szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

75/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési 

tervben szereplő, a Dévaványai Általános Művelődési Központ gazdálkodásának 

átfogó vizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

9.  Napirendi pont 

 

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

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a 

alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes 

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság 

nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét. 

A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 

vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig 

tart. 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 
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(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet 

alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és 

feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 

folyamatos feladatellátást. 

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja 

igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét. 

Az ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján 

jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.  

Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a 

lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2020. július 20-tól 

2020. augusztus 23-ig, illetve 2020. december 21-től 2021. január 3-ig rendelje el az 

igazgatási szünetet. 

Megkérdezi Szarka Andrea aljegyzőt, hogy a leírtakat szóban kívánja-e kiegészíteni 

Szarka Andrea aljegyző – kiegészítést nem kíván tenni.  

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

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

bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 
Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

11/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

 

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

Dévaványai Sportegyesület támogatási kérelmére vonatkozik. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület támogatási kérelmét a 2020. II. félévben 

szükséges folyamatos működési kiadások, és az újra induló versenyzéshez kapcsolódó 

kiadások miatt nyújtja be. Figyelembe véve, hogy várhatóan, a június 20-án lejáró vészhelyzet 

végét követően a normális működést megközelítő feltételekkel kell majd számolnia.  

A Dévaványai Sportegyesület a 16/2020.(IV.6.) számú Polgármesteri határozat alapján 2020. 

I. félévre 3.750.000,- Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatásban részesült. 

Elmondja, hogy a 2020. II. félévre vonatkozó támogatási kérelmet az előterjesztésben 

szereplő táblázat foglalja össze. 

Tehát a DSE II. félévre vonatkozó támogatási kérelme 3.750.000,- Ft. 

Elmondja, hogy a civil szervezetek támogatását úgy állapította meg, hogy az előző évi 

támogatás 50 %-át kapták meg támogatásként azzal, hogy majd a későbbiekben visszatérnek 

rá, igényelhetnek még pénzt a szervezetek. A működéshez kaptak támogatást, rendezvények 

megtartására nem volt lehetőségük. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy egyedi elbírálás alá 

vonják a benyújtott kérelmeket.  

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, amelyet a bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasol a testület felé. Tehát a támogatás megítélését javasolják a testület felé.  

Egyedi elbírálást javasolnak a civil szervezetek támogatása tekintetében.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a DSE részére 3.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

76/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Sportegyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Sport út 7., képviseli: Dr. Szitás László elnök) 

részére 3.750.000,- Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított 

Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2021. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 
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támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület azzal a 

kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által be/SEP-

23087/2018/MLSZ határozatban jóváhagyott Látvány csapatsport pályázatuk tárgyi eszköz 

beruházás felújítás jogcímén tervezett vizesblokk épület felújításához szükséges önrész 

pénzügyi forrásának biztosításához járuljon hozzá, amelynek összege a tervezett felújítás 

bruttó összegének 30 %-a. A felújítás kivitelezési munkája folyamatban van, előreláthatóan 

július hónapban elkészül. 

A beruházás bruttó összege: 6.089.299,- Forint, 

ebből az önrész összege:     1.826.790,- Forint. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ezen kérelmet is megtárgyalta. Javaslatuk a Képviselő-testület felé, hogy 1.826.790,- 

Ft támogatást biztosítsanak a vizesblokk épület felújításához szükséges önrészként. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Sportegyesület részére 

1.826.790,- Ft támogatást biztosít pályázati önrészként kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

77/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Sportegyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Sport út 7., képviseli: Dr. Szitás László elnök) 

részére 1.826.790,- Ft támogatást biztosít a Magyar Labdarúgó Szövetség által be/SEP-

23087/2018/MLSZ határozatban jóváhagyott Látvány csapatsport pályázatuk Tárgy eszköz 

beruházás felújítás jogcímén tervezett Vizesblokk épület felújításához szükséges önrészéhez. 

 

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított 

egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2021. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a 

támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott 

adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település 

internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért - 

Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 ” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről döntéshozatal. 

Elmondja, hogy véget ért a negyedik közbeszerzés. A mai ülésen érvényessé és alkalmassá 

tudják nyilvánítani az eljárást. 385 millió forintos projektről van szó. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat 2020. június 2. napján „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése 

Dévaványán” tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti közbeszerzési eljárást indított. Az érdeklődőknek 2020. június 9-én 14.00 óráig volt 

lehetőségük ajánlataik benyújtására. A megadott határidőig 3 db érvényes ajánlatot nyújtottak 

be, amelyek az előterjesztésben részletezve vannak. 

A bíráló bizottság a három érvényes ajánlatot megvizsgálta a legjobb ár-érték arány 

szempontrendszerének figyelembe vételével, amely az előterjesztésben szereplő táblázatban 

be van mutatva.   

Az értékelés értelmében az IP TENDER KFT. ajánlattevő ajánlata kapta a legmagasabb 

pontszámot, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 

1. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak annak megállapítását, hogy 

jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: IP TENDER KFT 

Székhelye: 5630 Békés Széchenyi Tér 8./A. fszt. 2. 

nettó ajánlati ár (Ft): 299 852 092 

Vállalt többletjótállás időtartama (az előírt 24 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 

hónap) (hó) : 0 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0, maximum 

36 hónap): 36 

Indoka: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, valamint Ajánlattevő ajánlata a megadott értékelési 

szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 

2. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak, hogy a szükséges pótfedezet 

biztosításával jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé. 

A polgármester elmondja, hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően a szerződés 

vélhetően megkötésre kerülhet, így júliusban hozzá is kezdhetnek a kivitelezéshez.  

Ismert, hogy magasabb műszaki tartalmú és költségű pályázat volt. A negyedik kiírás előtt 

csökkentették a műszaki tartalmat, a Kossuth utcai aszfaltozás teljes egészében elhagyták. 

Szól röviden a műszaki tartalomról. 
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A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Kerékpárforgalmi 

hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben indított 

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásról a határozati javaslatban foglaltaknak 

megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak.  

 

Valánszki Róbert   polgármester   igen 

Mile Lajos   alpolgármester   igen 

Kiss Károly   alpolgármester   igen 

Nyuzó Marietta  képviselő   igen 

dr. Ágoston Sándor  képviselő   igen 

Földi Imre  képviselő   igen 

Kónya Dávid János   képviselő   igen  

Purger Ferenc  képviselő   igen 

Ambruzs-Szabó József képviselő   igen 

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

78/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazással egyhangúlag, 

9 igen szavazattal – úgy dönt, hogy a „Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán” 

tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kerékpárforgalmi hálózat 

bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében a Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa 

Gy. u. 3.), az IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A. fszt. 2.) és a 

SWIETELSKY Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) ajánlattevőknek az ajánlattételi 

határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 

115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként az IP TENDER Kft. 

(5630 Békés, Széchenyi tér 8/A. fszt. 2.) nettó 299.852.092,- Ft ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

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

hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 

115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
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A Képviselő-testület a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú pályázat megvalósításához 

szükséges kiegészítő forrásra vonatkozó igényét a Közreműködő szervezethez benyújtja, 

valamint az igényen felüli részt 2020. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő vállalkozási 

szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelemszerűen    

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a módosítása.  

Elmondja, hogy korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Dévaványa, Külterület 

01634/13 helyrajzi szám alatti ingatlant az AGRICOLA Kft-nek bérbe adja, így a székhelye 

megváltozott, továbbá a könyvvizsgáló megbízatásának időpontja lejárt, ezért szükséges az 

alapító okiratának módosítása.  

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 

módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

79/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – az Agricola Dévaványa 

Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosítását és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 1., 2. mellékletében foglalt adattartalommal 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratok aláírásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

Melléklet:  1 db Alapító Okirat Módosítása 

                  1 db Alapító Okirat 

                  
1. melléklet 

Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság  
Társasági szerződését módosító okirat 
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Alulírott tagok, az Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság jelenleg hatályos 

társasági szerződését teljes terjedelmében hatályon kívül helyezzük és a következők 

szerint állapítjuk meg az új társasági szerződést: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Agricola Dévaványa Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
- 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve - 

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01364/13 hrsz. 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

1.4. A társaság telephelye(i): - 

 
1.5. A társaság fióktelepe(i):  - 

1.6. Elektronikus kézbesítési cím: onkormanyzat@devavanya.hu 

16. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 

Lakcím: 5700 Gyula, Kőrösi Csoma Sándor u. 1. 

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 26. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

 

Kelt: Dévaványa, 2020. június 26. 

Tagok aláírása: 

 

............................................................................................................................. ................... 
        Név: Dévaványa Város Önkormányzata – képviseli Valánszki Róbert polgármester 

 

................................................................................................................................................ 

        Név: Juhász Sándor 
 

 

 

2. melléklet 

Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság  
1.3., 16. pontban alkalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társasági szerződése 
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Alulírott tagok, a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság 

társasági szerződését: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Agricola Dévaványa Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
- 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve - 

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01364/13 hrsz. 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
1.4. A társaság telephelye(i): - 
 

1.5. A társaság fióktelepe(i):  - 

1.6. Elektronikus kézbesítési cím: onkormanyzat@devavanya.hu 

 

2. A társaság tagjai 

2.1. Név: Dévaványa Városi Önkormányzat 

       Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725327 
       Székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviseletre jogosult neve: Valánszki Róbert polgármester 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Május 1. u. 14. 
 

2.2. Név: Juhász Sándor 

      Születési hely, idő: Dévaványa, 1969.02.01. 

      Anyja neve:  Czakó Irén 
Lakcím: 5510 Dévaványa, Bartók Béla utca 1. 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 

3.1. Főtevékenység:   
0111’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

 

3.2. Egyéb tevékenységi körök: 

            0112’08 Rizstermesztés 
            0113’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

            0115’08 Dohánytermesztés 

            0116’08 Rostnövénytermesztés 
            0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

            0124’08 Almatestű, csonthéjas termesztése 

0125’08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
0126’08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 

0128’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 

0129’08 Egyéb évelő növény termesztése 

0150’08 Vegyes gazdálkodás 
0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás 

0163’08 Betakarítást követő szolgáltatás 

0164’08 Vetési célú magfeldolgozás 
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
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4611’08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

4612’08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  

4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
4619’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 

4621’08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 

4676’08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 
4776’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

4941’08 Közúti áruszállítás 

5210’08 Raktározás, tárolás 

5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5224’08 Rakománykezelés 

5229’08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

8129’08 Egyéb takarítás 
8130’08 Zöldterület-kezelés 

4675’08 Vegyi áru nagykereskedelme 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

1623’08 Épületasztalos-ipari termékek gyártása 
2361’08 Építési betontermék gyártása 

3101’08 Irodabútor gyártása 

3109’08 Egyéb bútor gyártása 
4120’08 Lakó-, és nem lakó épület építése 

4211’08 Út, autópálya építése 

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 
4311’08 Bontás 

4321’08 Villanyszerelés 

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés 
4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság határozatlan időtartamra jött létre. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, amely 3 000 000 Ft, azaz 

hárommillió forint készpénzből áll.  

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a 

cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy 
a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli 

határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és 

a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített 
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pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért. 

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 

Törzsbetét összege:  2 900 000 Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

Készpénz 2 900 000 Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2 900 000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a 

szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára jelen okirat aláírását 

megelőzően. 

6.2. Név (Cégnév): Juhász Sándor 

Törzsbetét összege: 100 000 Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 100 000 Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 100 000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a 
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára jelen okirat aláírását 

megelőzően. 

 

7. Pótbefizetés 

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő. 

8. Üzletrész 

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a 

társaság bejegyzésével keletkezik. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.  Egy üzletrésznek 

több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; 
jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján 

gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös 

képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog 
gyakorlásával. 

8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész 96,66 % 

Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 

2. üzletrész 3,33 % 

Név (Cégnév): Juhász Sándor 

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 
 

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes 

mértékben befizette, kivéve ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve 
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a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az 

elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés 

által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrész megszerzésére 
jogosultság a fenti sorrendben illeti meg. 

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése 

szükséges. 

A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az érintett üzletrészét kifejezetten a konkurencia számára 

kívánja értékesíteni, vagy a társaság többi tagja által nem kívánatos személy részére történne az 

értékesítés. A döntésre a határidő 30 nap. 

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át. 

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

 

10. A nyereség felosztása 

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 

társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad 

eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját 
tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a 

kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.  

 

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által 
felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg. 

10.2. Az eredmény a tagok között az alábbi arányában oszlik meg: 

Név: Dévaványa Városi Önkormányzat 

Arány 99% 

Név: Juhász Sándor 

Arány: 1% 

 
10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában 

a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. 

 

10.4. Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

11. A társaság taggyűlése 

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával határozhat. 
 

11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére, vagy telephelyére. 

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 



31 

 

szavazatszám: 99 db, arány: 99 % 

Név (Cégnév): Juhász Sándor 

szavazatszám: 1 db, arány: 1 % 

11.5 A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag 

részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül 
határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell 

eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál. 

 

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal 
rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 

12. Az ügyvezetés és képviselet 

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

Név: Juhász Sándor 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 1. 

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. február 01. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 

13. Cégvezető 

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 

 

14. Cégjegyzés 

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Juhász Sándor 

15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

 

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

15.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Nyuzó Marietta 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Bem utca 15.  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 01. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

Név: Földi Imre 

Lakcím: 5510 Dévaványa, József Attila utca 1. 

A megbízatás határozott időre szól. 
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A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 01. 

A megbízatás lejárta:  2024. december 31. 

Név: Kónya Dávid 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Táncsics u. 26. 

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 01. 

A megbízatás lejárta:  2024. december 31. 

16. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 
Lakcím: 5700 Gyula, Kőrösi Csoma Sándor u. 1. 

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 26. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

 

17. A társaság megszűnése 

 
17.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont 

a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 

 

18. Egyéb rendelkezések 

 

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a 

Cégközlönyben tesz eleget. 

 

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi 
üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az 

egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett 

akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem 
jelent be újabb tagot. 

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Kelt: Dévaványa, 2020. június 26. 

Tagok aláírása: 

............................................................................................................................. ................... 

        Név: Dévaványa Város Önkormányzata – képviseli Valánszki Róbert polgármester 

............................................................................................................................. ................... 

        Név: Juhász Sándor 
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7. Napirendi pont 

 

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

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

Társaság alapító okiratának a módosítása.  

Elmondja, hogy a 329/2019.(XII.12.) Dv. Kt. határozatával döntött, hogy építőipari 

tevékenység és szolgáltatás végzése érdekében gazdasági társaságot hoz létre VÁNYA-

SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság névvel 

és 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. székhellyel. A társaság ügyvezetője Juhász Sándor, aki az 

AGRICOLA Kft. ügyvezetője is. 

Elmondja, hogy korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Dévaványa, Külterület 

01634/13 helyrajzi szám alatti ingatlant az AGRICOLA Kft-nek bérbe adja, így a VÁNYA-

SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye is megváltozott, ezért szükséges az alapító okiratának módosítása. Továbbá 

technikailag indokolt az eredeti alapító okiratot hatályon kívül helyezni, mivel az alapítás a 

cégeljárás szerinti szerződésmintával készült a gyorsabb bejegyzés miatt, viszont 

módosításokat a mintában nehézkes átvezetni. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság Alapító Okiratának a módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

80/2020.(VI.25.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a VÁNYA-SZOLG 

Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 

módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 1., 

2. mellékletében foglalt adattartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratok aláírásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

Melléklet:  1 db Alapító Okirat Módosítása 

                  1 db Alapító Okirat 

                  
1. melléklet 

VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Alapító okiratot módosító okirat 

Alulírott alapító, jelenleg hatályos alapító okiratát teljes terjedelmében hatályon kívül 

helyezem és a következők szerint állapítom meg az új alapító okiratot: 
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1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 
1.1. A társaság cégneve: VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve:  VÁNYA-SZOLG Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:    

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:   

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01364/13 hrsz 

 

A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

1.4. A társaság telephelye(i): 

1.5. A társaság fióktelepe(i):   

2. A társaság alapítója 

Név:   

Lakcím:   .....................................................................................................................................................  

Cégnév (név): Dévaványa Város Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725327 

Székhely:  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviseletre jogosult neve:  Valánszki Miklós Róbert 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Május 1. u. 14. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 

3.1. Főtevékenység:4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 

1623’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

2361’08 Építési betontermék gyártása 
3101’08 Irodabútor gyártása 

3102’08 Konyhabútorgyártás 

3109’08 Egyéb bútor gyártása 

4211’08 Út, autópálya építése 

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4311’08 Bontás 

4321’08 Villanyszerelés 

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés 

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 
4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
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4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

7111’08 Építészmérnöki tevékenység 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama: a) határozatlan. 

           b) határozott,  ........................................................................................................... -ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje  3 000 000 Ft, 

azaz hárommillió forint, amely 

a)  3 000 000 Ft, azaz   hárommillió forint készpénzből, 

b)   .............. Ft, azaz   forint nem pénzbeli vagyoni  hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési 

kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem 

benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság 

mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai 

szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke 

mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság 

tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév):Dévaványa Város Önkormányzata 

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: 3 000 000 Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 1 500 000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 50 %-a, a szolgáltatás módja: 

befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.  

A fennmaradó összeget : 2020. január 31-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.  

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése: .....................................................................................  értéke:   ................................... Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében 

a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

 

 

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság 

bejegyzésével keletkezik.  

8. Az egyszemélyes társaság működése 
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8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül 

ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 

9. A nyereség felosztása 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság 

fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból  

teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 

következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 

fizetőképességét.  

 
9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

 Név: Juhász Sándor 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 1. 

Cégnév (név): ...........................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):  ..................................................................................................  

Székhely: ...................................................................................................................................................  

Képviseletre jogosult neve:   ........................................................................................................................   

Lakcím:   .....................................................................................................................................................  

Az ügyvezetői megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta:
 
  .............................................................................................................................  

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el. 

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név:  ........................................................................................................................................................  

Lakcím:  ..................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja:  .....................................................................................................................  
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13. Cégjegyzés 

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Juhász Sándor 

Név:  ........................................................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

a) Név:  ......................................................................................................................................................   

és 

Név:  ........................................................................................................................................................   

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b) Név:   

és 

Név:  ........................................................................................................................................................  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2.  A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Nyúzó Marietta 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bem utca 15.  

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

Név:  Földi Imre 

Lakcím:  5510 Dévaványa, József Attila utca 1. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

                  Név: Kónya Dávid ................................................................................................................................  

Lakcím:  5510 Dévaványa, Táncsics u. 26. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 
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A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 

Lakcím:  5700 Gyula, Kőrösi Csoma S. utca 1. 

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

Cégnév:   

Cégjegyzékszám:  ..................................................................................................................................  

Székhely:  ..............................................................................................................................................  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

  .............................................................................................................................................................  

Kamarai nyilvántartási száma:  ...............................................................................................................  

Lakcím:   ................................................................................................................................................  

Helyettes könyvvizsgáló neve:   .............................................................................................................  

Lakcím:   ................................................................................................................................................  

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

16. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti 

meg. 

17. Egyéb rendelkezések 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot 

kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján 

tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: Dévaványa, 2020. június 26. 

Az alapító aláírása: 

............................................................................................................................. ......... 

Név: Valánszki Miklós Róbert 

 

2. melléklet 

VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Alapító okirat 
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Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság egységes 

szerkezetű alapító okiratát: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 
1.1. A társaság cégneve: VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve:  VÁNYA-SZOLG Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:    

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:   

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01364/13 hrsz 

 

A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

1.4. A társaság telephelye(i): 

1.5. A társaság fióktelepe(i):   

2. A társaság alapítója 

Név:   

Lakcím:   .....................................................................................................................................................  

Cégnév (név): Dévaványa Város Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725327 

Székhely:  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviseletre jogosult neve:  Valánszki Miklós Róbert 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Május 1. u. 14. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 

3.1. Főtevékenység:4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 

1623’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

2361’08 Építési betontermék gyártása 

3101’08 Irodabútor gyártása 

3102’08 Konyhabútorgyártás 

3109’08 Egyéb bútor gyártása 

4211’08 Út, autópálya építése 

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4311’08 Bontás 

4321’08 Villanyszerelés 

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés 
4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
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4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

7111’08 Építészmérnöki tevékenység 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama: a) határozatlan. 
           b) határozott,  ........................................................................................................... -ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje  3 000 000 Ft, 

azaz hárommillió forint, amely 

a)  3 000 000 Ft, azaz   hárommillió forint készpénzből, 

b)   .............. Ft, azaz   forint nem pénzbeli vagyoni  hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési 

kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem 

benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság 

mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai 

szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke 

mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság 
tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév):Dévaványa Város Önkormányzata 

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: 3 000 000 Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 1 500 000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 50 %-a, a szolgáltatás módja: 

befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.  

A fennmaradó összeget : 2020. január 31-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.  

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése: .....................................................................................  értéke:   ................................... Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében 

a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság 

bejegyzésével keletkezik.  

8. Az egyszemélyes társaság működése 
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8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül 

ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 

9. A nyereség felosztása 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság 

fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 

teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 

következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 

fizetőképességét.  

 
9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

 Név: Juhász Sándor 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 1. 

Cégnév (név): ...........................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):  ..................................................................................................  

Székhely: ...................................................................................................................................................  

Képviseletre jogosult neve:   ........................................................................................................................   

Lakcím:   .....................................................................................................................................................  

Az ügyvezetői megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta:
 
  .............................................................................................................................  

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el. 

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név:  ........................................................................................................................................................  

Lakcím:  ..................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja:  .....................................................................................................................  
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13. Cégjegyzés 

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Juhász Sándor 

Név:  ........................................................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

a) Név:  ......................................................................................................................................................   

és 

Név:  ........................................................................................................................................................   

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b) Név:   

és 

Név:  ........................................................................................................................................................  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2.  A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Nyúzó Marietta 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bem utca 15.  

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

Név:  Földi Imre 

Lakcím:  5510 Dévaványa, József Attila utca 1. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

                  Név: Kónya Dávid ................................................................................................................................  

Lakcím:  5510 Dévaványa, Táncsics u. 26. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 
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A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 

Lakcím:  5700 Gyula, Kőrösi Csoma S. utca 1. 

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

Cégnév:   

Cégjegyzékszám:  ..................................................................................................................................  

Székhely:  ..............................................................................................................................................  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

  .............................................................................................................................................................  

Kamarai nyilvántartási száma:  ...............................................................................................................  

Lakcím:   ................................................................................................................................................  

Helyettes könyvvizsgáló neve:   .............................................................................................................  

Lakcím:   ................................................................................................................................................  

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

16. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti 

meg. 

17. Egyéb rendelkezések 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot 

kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján 

tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: Dévaványa, 2020. június 26. 

Az alapító aláírása: 

...................................................................................................................................... 

Név: Valánszki Miklós Róbert 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a nyílt ülésre szóló előterjesztéseket 

megtárgyalták. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – már volt szó a mai ülésen arról, hogy a médiában megjelent, 

hogy ötvenmilliárd forintból épülhetnek köznevelési intézmények és iskolai 

sportlétesítmények Magyarországon. Javasolja, ha lehetőség nyílik rá, nyújtsanak be 

pályázatot több funkciós tornacsarnok megvalósítására.  

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2019. novemberében levelet írt Orbán Viktor Úrnak, 

valamint négy miniszternek a tornacsarnok ügyében. Nagyon jónak tartja az elkészült tervet. 

Valánszki Róbert polgármester – bízik abban, hogy mihamarabb meg is fog valósulni a 

sportlétesítmény.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy nincs több bejelentés. 

Nyuzó Marietta képviselő asszony kérte, hogy adjon egy rövid tájékoztatást a Szent Anna 

Katolikus Templom felújításával kapcsolatban.  

A polgármester elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően telefonon beszélt a tervezővel. A 

terveket már június eleje óta várják. A tervező arról tájékoztatta a polgármestert, hogy 

szakértői véleményre vár a faanyag állagának tekintetében. A két évvel ezelőtti felméréshez 

képest a faanyag sokkal rossz állapotú. Szól a folyamatos beázásról, ami az állapot romlását 

segíti elő. A mérések eredménye, hogy a torony nem tér ki a függőlegestől. Tudott, hogy egy 

volt dévaványai lakos komoly összeget hagyott a dévaványai Szent Anna Katolikus Templom 

felújítására. A tervező szerint 130-150 millió forintba fog kerülni a templom felújítása. Bízik 

abban, hogy lesz elegendő forrás ahhoz, hogy a felújítás elkezdődhessen és 

megvalósulhasson.  

Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni a tájékoztatást.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja a várossá válás 20. évfordulójának megünneplése 

a városnap elmaradása miatt nem kerül megrendezésre. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy 

szeptemberben a betakarítási ünnep kapcsán meg lehetne-e rendezni? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kiállítás meg fog valósulni, kísérő 

rendezvényekről, programokról nincs tudomása. Kiadvány biztos, hogy fog megjelenni az 

évforduló kapcsán.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint a dévaványaiak újratelepítésének 

évfordulójával össze lehetne vonni.  

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az illetékes bizottsággal ezt tárgyalják meg.  

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

előtt? 

 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

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

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

önkormányzati hatósági, kitüntetési ügy, valamint vezetői megbízás adása tárgyalásakor. 

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  
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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/719-4/2020.iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-16. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1715 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 


