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DV/717-7/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő  

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

   Kónya Dávid János   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási 

irodavezető, Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatóhelyettese, Bakó Bernadett a 

DÁMK igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Varga Istvánné az 

Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja, Pocsai Istvánné az Ifjúsági, Kulturális és Sport 

Bizottság tagja, Dr. Demeter Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő, Kónya Dávid János 

képviselő és Ambruzs-Szabó József képviselő nem jelent meg.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről. 

Előadó:  Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

2. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi 

működéséről. 

Előadó:  Czirják Edit intézményvezető helyettes 

 

3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2019. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  

Előadó:  Ambruzs-Szabó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
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4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Döntéshozatal az Országos Bringapark Program pályázat megvalósításáról. 

 Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

7. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén iratselejtezésről 

döntéshozatal. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Döntéshozatal a „Bérlakások energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek 

elkészítése” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázat megvitatása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Beszerzési szabályzat felülvizsgálata, módosítása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Bejelentések 

 

 

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, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

93/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 9-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről. 

Előadó:  Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

2. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi 

működéséről. 

Előadó:  Czirják Edit intézményvezető helyettes 
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3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2019. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  

Előadó:  Ambruzs-Szabó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 

4. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Döntéshozatal az Országos Bringapark Program pályázat megvalósításáról. 

 Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

7. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén iratselejtezésről 

döntéshozatal. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Döntéshozatal a „Bérlakások energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek 

elkészítése” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázat megvitatása. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Beszerzési szabályzat felülvizsgálata, módosítása. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Elmondja, hogy a beszámoló az elmúlt évekhez hasonlóan került összeállításra.  

Az írásos anyagban látható, hogy az ifjúsági tábor hozza az elvártakat. A vendégek száma 

csökkenést mutat, de a vendégéjszakák száma növekedett.  

Bemutatásra kerültek a rendezvények, a tevékenységek, valamint a bevételek, kiadások 

alakulása.  

Elmondja, hogy a gyógyászat, a wellness és az ifjúsági tábor 77.681.000,- Ft kiadása mellett, 

47.598.000,- Ft bevétele volt, a különbözet -30.083.000,- Ft. A különbözetben szerepel a 

strandfürdőnél rendelő szakorvosok bére is. Az idei évben sem lesz kevesebb a különbözet, 

hiszen csak két hónapra tudják kinyitni a strandot. A jogszabályi feltételeknek meg kell 

felelni.  

A polgármester megadja a szót Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 

szakmai koordinátora részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye 

meg.  
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Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – köszönti 

a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

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

feltenni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – a beszámoló mellékletében szereplő diagramon bemutatásra 

került a gyógyászat bevétele 2018. és 2019. év tekintetében.  

A 2018-as évben ez az összeg 20.558.627,- Ft, a 2019-es évben 17.291.649,- Ft. Kérdése, 

hogy kevesebb beteg veszi igénybe a gyógyászati szolgáltatást? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – a 

felmerülő kérdésre elmondja, hogy korábbiaktól eltérően, más szempontok szerint kerülnek 

kiírásra a kezelések.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a korábbi reumatológus orvos 

rugalmasabban kezelte azokat a kezeléseket, amelyekkel pontszámokat lehet kapni és azok 

után lehet támogatást igényelni az OEP-től. 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 

elmondja, hogy nem a betegek által befizetett összeg a kevesebb, hanem az OEP által 

finanszírozott kezelések száma csökkent. Röviden említést tesz arról, hogy mely kezelések 

után lehet finanszírozást lehívni. 

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a kérdésére kapott választ, valamint a részletes 

beszámolót.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a csúszda kivonásra kerül a forgalomból, 

vagy javítható, ha igen, akkor mikor? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a csúszda nem javítható. Kértek árajánlatot 

új csúszda beszerzése tekintetben, 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. 

A jövő évi költségvetés tervezésekor megnézik annak lehetőségét, hogy tudnak-e erre a célra 

forrást biztosítani.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a nyár folyamán lesz-e gyermekek számára 

úszótanfolyam? 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 

elmondja, hogy jelenleg is van tanfolyam és folyamatosan indítják. 

Mile Lajos alpolgármester – a faházak foglalásával kapcsolatban szeretne kérni egy rövid 

tájékoztatást.  

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 

elmondja, hogy felhívta azon személyeket, akiknek foglalásuk van, kb. 80 %-uk fog jönni. 

Valánszki Róbert polgármester – az írásos anyagban olvasható, hogy a 2019-es évben a 

bevétel 8.159.609,- Ft volt, a kiadás pedig 2.591.427,- Ft. A diagramokon is látható, hogy az 

ifjúsági tábor, a wellness mutat plusz bevételt. 

Pocsai Istvánné az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja – kérdése, hogy nincs tervbe 

véve fedett medence megvalósítása? Ennek megléte kapcsán lehetne télen is úszásoktatást 

tartani.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy korábban volt téli kiúszós medence, 

amelyet 2017. évben azért szüntettek meg, mivel nem volt kihasználva. 

Rózsa Andrea a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor szakmai koordinátora – 

megjegyzi, hogy engedélyt sem kaphatnak ennek a medencének a működtetésére.  

 



5 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a medence fóliával van kibélelve, amely a 

víz hőfoka és a termálvíz összetétele miatt nem alkalmas erre a célra. 

Dr. Demeter Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja – elmondja, hogy néhány 

évvel ezelőtt bevezetésre került az iskolai úszásoktatás testnevelés óra keretében, amelyet 

májusban, júniusban az iskolai év befejezéséig tartottak. Kérdése, hogy ilyen oktatás most 

nincs?  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kialakult járvány miatt nem volt az idei 

évben. Az időjárástól és a járványhelyzettől függően szeptemberben lesz erre lehetőség.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy már korábban is igényként elhangzott egy 

árnyékoló megléte a pancsoló felé. Véleménye szerint nem jelentene nagy költséget.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ez visszatérő probléma. A medence köré 

ültetett fák előbb-utóbb be fognak nőni. Az önkormányzat dolgozói is meg tudnák valósítani 

kb. 100.000,- Ft-ból, de ha szabványosítani szeretnék, akkor már millió forintról van szó. 

Elmondja, hogy a rönkfából készült hintaállványt, mászókával el kellett bontani az állapota 

miatt. Egy új beszerzése, amely engedélyes 850.000,- Ft+áfa, ha otthonra kellene, akkor kb. 

150.000,- Ft-ért be lehetne szerezni. Az árnyékolóra is ugyanez vonatkozik. 

Elmondja, hogy a parkolók megvalósítását a jövő hét folyamán kezdik el. A szabadságolások 

miatt a dolgozói létszám csökkent. Elsőként az Eötvös úti óvodában folyó munkálatokat 

szeretnék befejezni, valamint a fogorvosi rendelő átalakítását. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámolót 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

94/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő, Gyógyászat és 

Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi működéséről szóló 

beszámoló. 
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Elmondja, hogy az intézményvezető helyettes egy korrekt, átfogó, mindenre kiterjedő anyagot 

terjesztett a testület elé. Kiterjed minden olyan tevékenységre, amellyel az intézmény 

foglalkozik, az idősellátástól a családsegítésig.  

A polgármester megadja a szót Czirják Edit intézményvezető helyettes részére, ha az írásos 

anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Czirják Edit intézményvezető helyettes – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy a lakók hogyan vannak megelégedve a Junior Zrt. 

szolgáltatásával? 

Czirják Edit intézményvezető helyettes – folyamatosan vannak negatív jelzések a lakók 

részéről, amelyet Forrai László felé jeleznek, valamint az érdekképviselet is nagyon szívén 

viseli ezt a kérdést. Fogadóórákon csak az étkezéssel kapcsolatban vannak kérdések, valamint 

a véleményládában is ezzel kapcsolatban írnak. A Zrt. részéről három fő volt az 

intézményben, akik felé jelzéssel éltek, most egy türelmi időszak van, várják a pozitív 

változást. Általában 3-5 fő a hangadó, mindig ugyanazon személyekről van szó. Az étlapot, ha 

végig olvassák, azt jónak találják, minőségi problémákat vetnek fel.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a kérdésére kapott választ.  

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

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

95/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi működéséről szóló 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 

a 2019. évben végzett munkájáról, a Szociális Földprogramról.  
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A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, széleskörű tájékoztatást ad a 

jelenlévők számára. A rendeletben megfogalmazott minden egyes támogatási formát magában 

foglalja az írásos anyag. Látható az is, hogy hány ülést tartottak az elmúlt évben, szó van 

benne a döntésekről. A polgármester úgy gondolja, hogy a bizottság a feladatát megfelelően 

és jól végzi. A részükre megállapított kerettel megfelelően gazdálkodtak.   

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az ülésen rendszeresen jelen van. Nagyon 

elégedett a hivatal dolgozóival, az ülésre az anyagok elő vannak készítve. Ezúton köszöni 

meg a munkájukat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 

szavazzon.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

96/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális 

helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az 

Igazgatási Iroda munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 
 

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

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámoló  

megvitatása. 

A beszámoló az előző előterjesztéshez hasonlóan egész évet ölel fel, a feladatok irodánként 

kerültek bemutatásra. Részletes, mindenre kiterjedő az írásos anyag. Kiterjed a közös hivatal 

tárgyi, személyi feltételeire, az ellátandó feladatokra.    

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Szarka Andrea aljegyző – köszönti a jelenlévőket. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése 

nincs. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Köszönetét fejezi ki mind a két hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájukért.  
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Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

hivatali beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

97/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évről szóló beszámolóját, a határozat mellékletében 

szereplő tartalommal. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző  

Határidő:  azonnal 

 

(A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5.  Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évről szóló 

költségvetését az 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés 

főösszege bevétellel kiadással egyezően 2.914.184 eFt volt. A módosítási javaslat 392.550 eFt 

előirányzat növekedést tartalmaz. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, 

kiadással egyezően 3.306.734 eFt-ra módosul.  

A költségvetés módosításának indokai az előterjesztésben le vannak írva.  

A polgármester adja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az orvosi rendelő 

felújításánál kétszer került be egy számlának az összege, amelyet szükséges visszacsökkenteni 

és visszakerül a felhalmozási tartalékba az összeg, amely 6.495 eFt + 1.757 eFt áfa. 

Elmondja, hogy 32.346 eFt fordított áfa a működési tartalékból lett levéve – ez működési 

kiadás –, de ennek az összege el van különítve a felhalmozási tartalékba – a barnamezős 

beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadás volt. 8.5.1 soron lesz lecsökkentve, a működési 

tartalék meg fog emelkedni. Elmondja, hogy a városháza „B” épület költségvetése 254 millió 

forint volt az eredeti költségvetésben, az visszakerült 254 millió forintra. Azért lett 

lecsökkentve, mivel a tévesen belekerült orvosi rendelő számla ki lett véve. Az elhangzott 

módosításokkal a felhalmozási tartalékban, lesz egy egyéb tartalék sor 6.217 e Ft-tal. A 

módosításokkal a költségvetés főösszege nem változik, valamint a módosítás összege sem, 

csak a sorok közötti rendezés fog megtörténni.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk egyetért a rendelet megalkotásával.  

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

hozzászólni? 
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A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításával úgy, hogy a főösszeg 2.914.184 eFt-ról 3.306.734 eFt-ra módosuljon 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6.  Napirendi pont 

 

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

döntést szükséges hozniuk az Országos Bringapark Program pályázat megvalósításáról. A 

legutóbbi testületi ülésen már volt szó erről a témáról, akkor arra az álláspontra jutottak, hogy 

a szükséges forrást a következő évi költségvetésbe fogják betervezni. Ezzel kapcsolatban 

elkészült az előterjesztés, akadálya nincs annak, hogy a 2021. évi költségvetésbe tervezzék be 

a szükséges önerőt.  

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékletét képezi.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint keskeny lesz a pálya. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a műszaki tartalmon változtatni nem 

tudnak, mivel ezt így kapják. Megjegyzi, hogy a futókörön sem lehetett változtatni. Ezt így 

lehet elfogadni, vagy pedig megköszönik, és nem kérik. Az előterjesztéshez csatolt két 

változatból lehet választani, méterben egyformák, csak más a vonalvezetés. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – a pályát nem fogja zavarni?  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a pályát nem zavarja, a megvalósítás 

tervezett helye a Deák Ferenc utca 2. szám alatti ingatlan udvara.  

Kiss Károly alpolgármester – szeretné, ha a bringapark megvalósulna, ezzel is rendeződne a 

terület. Megjegyzi, hogy a sportegyesületnek vannak az ingatlannal kapcsolatban 

elképzelései. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – vélhetően az épület felújításra kerül. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az épület felújítására a sportegyesület 

részéről megvan a szándék.  

Kiss Károly alpolgármester – szól az ingatlan állapotáról, amelyet statikus is megnézett, az 

állapota alapján felújítható. 

Várják a pályázati kiírást. 

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

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

a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

98/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Kerékpáros Turisztikai Szövetség „Országos Bringapark Program” elnevezésű 

pályázati felhívásra benyújtott pályázat megvalósításához szükséges 8.091.805,- Ft 

önerőt és a műszaki ellenőri költség 323.672,- Ft összegét (összesen: 8.415.477,- Ft) 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

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

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7.  Napirendi pont 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén iratselejtezésről döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 

szükségessé vált az iratok selejtezése, rendezése, levéltári anyag kiválogatása, a selejt 

iratanyag szétválogatása és elszállítása, a maradandó értékű iratok levéltárba történő 

beszállítása. 

A hivatal jelenleg iratselejtezésre és rendezésre váró iratanyag mennyisége  

441 iratfolyóméter. 

A Hivatalban 2013. óta ezen feladatokat teljes körűen nem tudták ellátni, a mindennapi 

munka mellett „lehetetlenné” vált. Az irattár telítettsége miatt ezen feladat elvégzése 

szükségszerű. 

A selejtezés, illetve rendezés 5.000,- Ft ifm-ként, így a költség 441 ifm x 5.000,- Ft = 

2.205.000,- Ft. 

Elmondja, hogy az iratokat saválló ládába kell elhelyezni, amelynek költsége kb.  

1.700.000,- Ft. 

Az ismertetett összeg kettő egymást követő költségvetési év terhére kerülhetne kifizetésre. 

A munkálatok várhatóan 2020. őszétől kezdődnének. 

A selejtezésről jegyzőkönyv, a levéltári iratokról átadás-átvételi jegyzék készül.  

Az egész munka a Békés Megyei Levéltár felügyelete mellett történik. 

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy ezekből az anyagokból a múzeumba fog 

kerülni? 
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Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy ezekből az anyagokból nem kerülhet át egy sem a 

múzeumba. A békési levéltárba kerülnek elhelyezésre, ott kutathatók. A levéltárba érdemes 

anyagokat viszik el, amelyek nem selejtezhetőek.    

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

A polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 

99/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal székhely település iratainak selejtezésére, 

rendezésére, levéltári anyag kiválogatására, a selejt iratanyag szétválogatására és 

elszállítására, a maradó értékű iratok levéltári beszállítására megbízza Takács Gábor 

egyéni vállalkozót (Békés, Táncsics u. 3/1.) 2.205.000,- Ft összegben, mely a 2021. 

évi költségvetési év terhére kerül kifizetésre, ami nem tartalmazza a saválló dobozok 

költségét.   

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 

szerint járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  értelem szerint 
 

8.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a „Bérlakások 

energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű helyi beszerzési 

eljárás eredményéről döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a legfrissebb információik szerint hamarosan elindulhatnak az 

5.000 és 10.000 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések részére szóló pályázati 

felhívások, melyek céljai igazodni fognak a Modern Falu keretében meghirdetett célokhoz. 

Ennek megfelelően várhatóan kiemelt célként fognak megjelenni energiahatékonyságot 

növelő intézkedések.  

Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonában található a Ladányi Mihály utca 7. (2663/47 

hrsz.), Ladányi Mihály utca 5.(2663/48 hrsz.), Ladányi Mihály utca 3.(2663/49 hrsz.), 

Ladányi Mihály utca 1. (2663/50), Ladányi Mihály utca 2.(2663/52 hrsz.), Ladányi Mihály 

utca 4.(2663/53 hrsz.), Ladányi Mihály utca 6.(2663/54 hrsz.) , Ladányi Mihály utca 8. 

(2663/55 hrsz.) szám alatti szociális bérlakások. A lakások mindegyike bérleti jogviszony 

keretében használatban van. A lakók jelzései alapján az ingatlannal kapcsolatos problémák 

egyre gyakrabban merülnek fel, energetikai szempontból a lakások elavultak. Szükséges lenne 

többek között a nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, esetlegesen 

megújuló energiaforrások bevonására, így megfelelő tárgya lehet egy energetikai projektnek.   

Annak érdekében, hogy a várható pályázatokon részt tudjanak venni, szükséges a megfelelő 

előkészületek megtétele. A tervezői tevékenység ellátásra helyi beszerzési eljárást indítottak, 
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melynek ajánlattételi határideje 2020. június 16. 10.00 óra volt. A megadott határidőig 3 

vállalkozó benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal: 

 
Megnevezés Nettó vállalási ár ÁFA Bruttó vállalási ár 

Bagdi Tervező Iroda 
Bt. (5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 29-33. 
A/3/28) 
 

4.217.000 0 4.217.000 

VIERENDEL 
TERVEZŐ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ Bt. 
(5700 Gyula, Toldi Köz 
2.) 
 

4.889.500 0 4.889.500 

Faber DOM Kft. (5600 
Békéscsaba, Vandháti út 
34.) 
 

4.100.000 1.107.000 5.207.000 

 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

100/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bérlakások energetikai 

felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyban indított beszerzési eljárásra a 

Bagdi Tervező Iroda Bt. (5600 Békéscsaba, Andrassy út 29-33. A/3/28), VIERENDEL Bt. 

(5700 Gyula, Toldi köz 2.), Faber DOM Kft. (5600 Békéscsaba, Vandháti út 34.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként a Bagdi Tervező Iroda Bt. ( 5600 Békéscsaba, Andrássy út 

29-33. A/3/28) összesen nettó 4.217.000,- Ft + 0,- Ft Áfa = bruttó 4.217.000,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

energetikai felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyban indított beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a műszaki tervek elkészítéséhez szükséges forrást a költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2020. július 17. 

 

 

9.  Napirendi pont 

 

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

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

megvitatása. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 

II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” című pályázati felhívásra.  

A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődében és óvodába járó gyermekek 

minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos 

testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi 

közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.  

Pályázati alcélok:  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása,  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, 

ad) Közös Önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új 

sportlétesítmény létrehozása.  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

Egy önkormányzat az a) – c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.  

 

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:  

 

Pályázati célok Rendelkezésre álló 

keretösszeg (millió Ft) 

Maximálisan igényelhető 

támogatás összege  

(millió Ft) 

a) 3 000 30 

b) 500 20 

c) 5 500 10 000 fő lakosságszám alatti 

települések: 20 
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A támogatás mértéke:  

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a pályázó egy lakosra 

jutó adóerő-képességétől is, melynek ismeretében az önkormányzat alábbi támogatási 

intenzitás figyelembevételével nyújthatja be pályázatát.  

 

Fejlesztési alcél Támogatás maximális mértéke 

a) Fejlesztési költség 85%-a 

b), c) Fejlesztési költség 75%-a 

 

Az önkormányzat jelen pályázat felhívás keretében az alábbi beruházás megvalósítására kíván 

támogatási kérelmet benyújtani:   

aC) Pályázati cél: A pályázat keretében az önkormányzat a központi orvosi rendelő és 

védőnői szolgálat épületének felújításához kíván pályázati forrást kérni. 

A projekt várható összköltsége bruttó 35.734.203,- Ft, melyből a támogatás maximális 

összege bruttó 30.000.000,- millió forint, a szükséges önerő pedig bruttó 5.734.203,- Ft. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 10. A benyújtott pályázatokról várhatóan 2020. 

október 16-ig döntenek.  

Elmondja, hogy korábban több beruházást valósítottak meg az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásán nyert pályázati forrásból.   

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a pályázat benyújtásával a határozati javaslatban foglaltak szerint – amelyet 

felolvas a jelenlévők számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

101/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt 

felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat 

épületének infrastrukturális fejlesztése” címmel.  

 

A projekttel érintett beruházás az 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 9., 2962 hrsz-ú 

ingatlanokon valósulna meg.  

 

A beruházás összköltsége bruttó 35.734.203,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz a 

bruttó 5.734.203,- Ft-ot a Képviselő-testület 2020. évi költségvetés felújítások sor 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. július 10.  
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10.  Napirendi pont 

 

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

szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

Elmondja, hogy a 2016. márciusában elfogadott, majd 2018. február hónapban módosított 

beszerzési szabályzat alkalmazásából látva szükségessé vált a gyakorlathoz történő 

módosítása. 

Az előterjesztés mellékletét képező beszerzési szabályzatban a jobb áttekinthetőség érdekében 

piros színnel kiemelésre kerültek a módosítások, melyek a teljesség igénye nélkül a 

következők: 

 beszerzési értékhatárok módosítása, 

 beszerzési csoportok módosítása, 

 ajánlatkérői jogkörök módosítása, 

 beszerzési eljárás módosítása, 

 ajánlatok értékelésének módosítása stb. 

A kiküldött anyagban jól látszanak a változtatások. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

102/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 15-ei hatállyal 

elfogadja a Beszerzési szabályzat módosításait. 

 

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az érintett szervezetek, 

személyek esetében a módosított szabályzat tartalmának megismeréséről. 

  

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2020. július 15. 

 

(Az elfogadott beszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

11.  Napirendi pont 

 

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

benyújtásáról döntéshozatal közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

Elmondja, hogy pályázatot kívánnak benyújtani az emberi erőforrások minisztere – a 

belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – meghirdetett „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatására” elnevezésű pályázati felhívására. 

A felhívás célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a 

települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 

közművelődési intézmények vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Az 

önkormányzat által benyújtásra kerülő pályázatban támogatási forrást szeretnének nyerni a 



16 

 

közművelődési terem hangtechnikai, informatikai eszközállományának és berendezési 

tárgyainak fejlesztésére, melyhez az igényelt támogatás összege bruttó 3.569.374,- Ft. 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás, melyet a Magyar 

Államkincstár előfinanszírozás keretében soron kívül egy összegben folyósít.  

A támogatás mértéke a vállalt önrész kilencszerese, ennek megfelelően a szükséges saját erő 

396.597,- Ft, a beruházás összköltsége: 3.965.971,- Ft. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

103/2020.(VII.9.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben – meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására” 

elnevezésű pályázati felhívására. 

A beruházás összköltsége bruttó 3.965.971,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz az 

396.597,- Ft-ot a Képviselő-testület 2020. évi költségvetés fejlesztési céltartalék 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. augusztus 03. – a pályázat benyújtásának határideje  

 

 

12.  Napirendi pont 

 

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

tartalmazza.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére, 

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy az önkormányzat él-e azzal a lehetőséggel, 

hogy az önkormányzat és intézményei számára a villamos energiát, a gázt szabadpiacról 

szerzi be? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a gázt piacról szerzik be, nem pedig a 

gázszolgáltatótól. A villamos energiát az Eon-tól szerzik be, mivel a rendszer az övéké és ők 

biztosítják legolcsóbban. Elmondja, hogy amit lehet, azt szabadpiacról szerzik be az 

intézmények számára is.  

Megadja aszót Varga Istvánné bizottsági tag részére. 

Varga Istvánné az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja – az elmúlt évi értéktár 

beszámoló alkalmával jelezte, hogy a városról jó lenne szóróanyag számukra. Megjegyzi, 

hogy az értéktár bemutatókon keresik a szóróanyagokat, amely szeptember elején lesz az idei 

évben megrendezve.   

Valánszki Róbert polgármester – van szóróanyag, elő fogják venni.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére, 
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dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy pályázat lett kiírva iskolai főzőkonyhák 

felújítására, korszerűsítésére. Célszerű lenne erre pályázni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ez nem aktuális, mivel a konyhát nem az 

önkormányzat üzemelteti. A képviselővel megegyeztek a tekintetben, hogy nem ír leveleket a 

minisztériumba a tornacsarnok ügyében, de ennek ellenére megtette.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy nem szeretné, ha kimaradnának a 

lehetőségből. Kérdése, hogy pályázott az önkormányzat? 

Valánszki Róbert polgármester – a legutóbbi levélben is leírták, hogy hivatalos úton kérik 

eljuttatni, nem pedig magánlevélként. Nem gondolja, hogy ez így sikeres lehet.  

Kiss Károly alpolgármester – úgy tűnhet, hogy az önkormányzatnál nem dolgoznak, a 

képviselő-testület sem dolgozik, csak egyedül a képviselő. Már több alkalommal elhangzott, 

hogy a tervek elkészültek, várják a pályázati kiírást. 

Valánszki Róbert polgármester – a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem a 

légi gyérítés van betiltva, hanem az alkalmazott szer engedélye, újat gyártani nem lehet. Ez az 

európai unió szinte minden országában így van. Ennek kiváltására szolgál a földi kémiai 

gyérítés, ami nem azonos a biológiai gyérítéssel, amelyet már eddig is alkalmaztak. Ez a 

módszer csak a kifejlett szúnyogokra hat.   

Dévaványa tagja a Körös-völgyi Konzorciumnak, melyet alkotó települések azzal a céllal 

hoztak létre, hogy együtt, közösen hatékonyabban tudjanak védekezni a csípőszúnyogok 

ellen. Ismerteti a konzorcium településeit.  

A polgármester elmondja, hogy eddig kétszer történt gyérítés, melyek a konzorcium 

szakértőjétől kapott információk szerint 80 %-os hatásfokúak voltak, ugyanakkor a 

csapadékos időjárási körülményekre is tekintettel annak érezhető időtartama csupán egy napra 

korlátozódik. 

A csípőszúnyogok szaporodását - itthon több, mint 50 csípőszúnyog faj honos - a folyamatos 

esőzés rendkívül elősegíti, hiszen a leesett csapadéknak köszönhetően vannak olyanok, 

melyek nem a vizes élőhelyeken, vízben szaporodnak, hanem elég számukra a folyamatosan 

nyirkos talaj, füves terület is. 

A mai napon ismét lesz gyérítés, ahol egy önkormányzati dolgozó is lesz, annak érdekében, 

hogy ellenőrizze azt, hogy minden utcában megtörténjen a gyérítés.  

Elmondja, hogy egy-egy alkalommal 633 ha területen végeznek gyérítést, ebből 630 ha a 

város belterülete, vagyis minden utcában végig megy a gyérítést végző autó, illetve 3 ha a 

Túréri záportározó területe, melybe biológiai irtószert juttatnak a lárvák elleni védekezés 

gyanánt.  

A helyzet kezelése érdekében a Konzorcium keresi a megoldást, mind a katasztrófavédelmi 

hatóság, mind az országos tisztifőorvos felé megkereséssel élt, melyben kérték a légi kémiai 

gyérítés visszaállítását, hiszen látható, hogy az a helyetti technológiák nem váltják be a 

hozzájuk fűzött reményeket, azok csak a légi kémiai védekezés kisegítő eljárásaként jöhetnek 

számításba. 

Röviden tájékoztatást ad a téglagyárnál leégett színekkel kapcsolatos ügy állásáról. 

Elmondja, hogy Kónya Dávid képviselő folyamatosan küldi a vasúti közlekedéssel 

kapcsolatos tájékoztatást, azzal kapcsolatos tapasztalatokat. Az önkormányzat munkatársa 

elkészítette az ezzel kapcsolatos összefoglalót, amelyet továbbítottak a KTI és a MÁV 

vezetése felé.   

Elmondja, hogy szeptember 12-13-ra van tervezve a betakarítási ünnep megrendezése, amely 

két napos lesz. Mini városnap lesz. Szombaton a füst és tűz néven szerepel, ahol a főzésen 

lesz a főszerep. Este pedig diszkó lesz. 

Vasárnap este Hooligans koncert lesz, előtte egy előzenekar, délután pedig nóta összeállítás. 

Szól az étel-, italszolgáltatásról is. 

A plakátok a holnapi napra el fognak készülni.  
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Szól az augusztus 20-ai tűzijátékról, valamint a dolgozók megvendégeléséről, hasonlóan, 

ahogyan az május 1-jén szokásos. 

Elmondja, hogy augusztus 19-én kerül sor az ünnepi ülés megtartására. 

 

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester megköszöni a jelenlévőknek, hogy a mai ülésre eljöttek.  

 

A polgármester az ülést 1610 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


