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DV/717-9/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 19-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 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő  

 

Távolmaradt:  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, Feke László műszaki irodavezető, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság tagja, Rózsa Andrea a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Ambruzs-Szabó József képviselő nem jelent 

meg.  

 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületének kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Döntéshozatal a „Mesterségek Háza” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  

 

3. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

4. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2021-2035. időszakra vonatkozóan. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 
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5. Döntés a „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába 

tag delegálásáról történő döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  
 

7. Döntéshozatal a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat lebonyolításához 

szükséges költségnövekmény igényről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

8. Megállapodás szolgalmi jog alapításáról és ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséről döntéshozatal.  

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

9. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Bérleti szerződés módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok elidegenítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 
Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

106/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 19-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületének kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Döntéshozatal a „Mesterségek Háza” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás 

eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  
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3. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

4. Gördülő Fejlesztési Terv véleményeztetése a 2021-2035. időszakra vonatkozóan. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Döntés a „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi beszerzésű eljárás eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába 

tag delegálásáról történő döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  
 

7. Döntéshozatal a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat lebonyolításához 

szükséges költségnövekmény igényről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

8. Megállapodás szolgalmi jog alapításáról és ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséről döntéshozatal.  

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

9. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Bérleti szerződés módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok elidegenítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

3. Szalmabála értékesítéséről döntéshozatal. 
Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete (székhelye: 5510 

Dévaványa, Kisfaludy utca 13., elnöke: Hímer Imréné) azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testület felé, hogy a 2020 szeptember 5-e és 6-a között Cserkeszőlőn megrendezendő 

Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó utazás és belépőjegy költségét, amely 100.000,- Ft, 

támogatásként biztosítsa Egyesületük részére. 

Elmondja, idén 100.000,- Ft-tal már támogatták az Egyesületet, a 2019. évi támogatás összege 

pedig 200.000,- Ft volt. 

A polgármester azt is lehetőségként látja, hogy amennyiben az említett időpontokban szabad 

az önkormányzati kisbusz, úgy elviszik őket a rendezvény helyszínére. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

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

Javaslatuk, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete részére 50.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak a kérelmükben meghatározott célra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas 

Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást biztosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

107/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kisfaludy utca 

13.. elnöke: Hímer Imréné) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít a Cserkeszőlőn 

megrendezendő Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó utazás és belépőjegy  

költségeire támogatásként. 

 

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 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 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében szükséges döntést hozniuk a „Mesterségek Háza” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata nevében a műszaki iroda 

az Emberi Erőforrások Minisztere által „Muzeális intézmények szakmai támogatására 
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(Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázatának 

megvalósítása során helyi beszerzési eljárást indított.  

A pályázat célja a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény Kossuth utca 34. szám alatt található Mesterségek háza elnevezésű 

telephely legfontosabb építészeti és tartószerkezeti munkálatainak megvalósítása.  

Az elnyert támogatás összege bruttó 2.000.000,- Ft.  
A helyi beszerzési eljáráson való részvételre a beszerzési szabályzatnak megfelelően 3 céget 

kértek fel. Ajánlattételre a megadott feltételek szerint 2020. augusztus 10-én 10.00 óráig volt 

lehetőség. A megadott határidőig mind a 3 db ajánlat beérkezett, az alábbi tartalommal: 

 

 

Megnevezés Nettó vállalási 

ár 

ÁFA Bruttó vállalási ár 

Bólem Kft. (5600 

Békéscsaba, Őszi utca 3.) 
2.000.000,- 540.000,- 2.540.000,- 

Ványa- Szolg Kft. (5510 

Dévaványa, Hősök tere 

1.) 

1.574.803,- 425.197,- 2.000.000,- 

IP Tender Kft. (5630 

Békés, Széchenyi tér 8. 

fszt. 2.) 
1.800.000,- 486.000,- 2.286.000,- 

 

 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

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

Tehát a „Mesterséges Háza” címmel indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg 

Kft. nettó 1.574.803,- Ft+ 425.197,- Ft = bruttó 2.000.000,- Ft összegű ajánlatát javasolja 

kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

108/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

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

címen indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mesterségek Háza” címmel 

indított beszerzési eljárásra Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.), Ványa-Szolg Kft. 

(5510 Dévaványa, Hősök tere 1.), IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) 
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ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Mesterséges 

Háza” címmel indított beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg Kft. (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1. összesen nettó 1.574.803,- + 425.197,- = bruttó 2.000.000,- Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Mesterséges 

Háza” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges forrást a pályázat költségvetésének terhére 

biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

AGRICOLA Dévaványa Kft. kérelmének az elbírálása.  

A polgármester elmondja, hogy az AGRICOLA Dévaványa Kft. nevében Juhász Sándor 

ügyvezető 10.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön biztosítására kérelmet terjesztett elő. A 

kölcsönre azért van szüksége a Kft-nek, mert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

ellenőrzést kezdett, így a mezőgazdasági támogatás kifizetése az idei évben nem várható. A 

bevétel kiesése miatt a folyamatos működés nem biztosított. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kft. 2019. évben 25.000.000,- Ft összegű tagi 

kölcsönt kapott, amelyből 5.000.000,- Ft-ot törlesztett. A kölcsön visszafizetési határideje 

2020. december 31. A kölcsön visszafizetési határidejének módosítását a Kft. még nem kérte. 

Polgármester úr javaslata, hogy amennyiben év közben a Kft. mégis megkapja a támogatást, 

úgy az ügyvezető arról köteles szólni, valamint a kapott kölcsönt az önkormányzat részére 

visszafizetni, amennyiben a visszafizetés a folyamatos működtetést nem gátolja. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a testület felé a 

10.000.000,- Ft tagi kölcsön megítélését. A bizottság elnöke egyetért az elhangzott 

kiegészítéssel. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

10.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosítsanak a mellékelten csatolt szerződésben foglaltak szerint 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

109/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agricola Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, Külterület hrsz. 01364/13) részére 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 

forint tagi kölcsönt biztosít a mellékelten csatolt szerződésben foglaltak szerint. 

 

A tagi kölcsön folyósításának napja 2020.08.26., visszafizetési határideje 2021. 

december 31. 

 

A tagi kölcsön fedezetét Dévaványa Város Önkormányzata a 2020. évi 

költségvetésének tartaléka biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. augusztus 26. 

Melléklet:  1 db Tagi kölcsönszerződés 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése a 2021-2035. időszakra vonatkozóan. 

A polgármester elmondja, hogy az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. levélben 

kereste meg az önkormányzatot a település vízi-közműveinek a 2021-2035-es évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv benyújtása és engedélyeztetése ügyében. Levelükben az 

alábbiakat fogalmazták meg: 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve 

üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Társaság kötelezettséget vállalt 

arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készít az 

Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően 

készítették el a vízi-közművek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó GFT-ben szereplő 

felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatukat. 

A GFT két részből áll, az Önkormányzat által összeállított felújítási és pótlási tervből és a 

beruházási tervből. 

A GFT részét képező beruházási tervben szereplő munkákat az Önkormányzatnak, mint 

Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ezért kérik, hogy a levél mellékleteként megküldött 

táblázathoz, - amely az előterjesztéshez mellékelve van - kapcsolódó beruházási lapon 

tüntessék fel, a vízi-közművekhez (ivóvíz, illetve szennyvíz) kapcsolódóan tervezett 

beruházásaikat.  

Amennyiben a településre vonatkozó beruházási igény nem merül fel, úgy a nemleges választ 

is jelezni szükséges! 

Abban az esetben, ha a Társaság által összeállított felújítási és pótlási terv megfelel az 

Önkormányzatnak, úgy a levelükhöz mellékelt Véleményező Nyilatkozatot aláírást követően 

meg kell küldeni a Társaság részére.   

Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal az Önkormányzat nem ért egyet, úgy 

kérik, hogy véleményeltérésünket jelezzék feléjük. 

Kérik továbbá, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is küldjék meg részünkre, illetve 

a mellékelt Meghatalmazást, mellyel feljogosítják a Társaságot a 2021-2035 időszakra 
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vonatkozó GFT beruházási tervészének benyújtására. A Meghatalmazás szerint a Társaság 

állítja össze a GFT-t, és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz 

általi jóváhagyásra.  

Felhívják a figyelmet arra, hogy a meghatalmazást az aláírással együtt két tanúval hitelesítsék, 

és azt követően küldjék meg a társaságnak, mivel a tavalyi év során számos településen 

elmaradt a Meghatalmazás aláírása, tanúztatása, továbbítása a társaság felé, és a MEKH 

visszautasította a kérelmet és bírság kiszabását is előre vetítette. Ennek elkerülése érdekében 

nyomatékosan kérnek minden Ellátásért Felelőst a szükséges intézkedések megtételére. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott GFT-t a 

Társaságnak 2020. szeptember 30. napjáig kell benyújtani - víziközmű-rendszerenként - a 

MEKH jóváhagyásra. 

Tájékoztatják az Önkormányzatot továbbá arról, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási 

eljárása díjköteles. A díj mértékét az 1/2014.(III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely 

igazgatási szolgáltatási díjat mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, 

beruházási terv) a Társaság megfizeti, illetve a beruházási tervrész tekintetében megelőlegezi. 

A GFT benyújtását követően a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat azonban 

kiszámlázzák az Ellátásért Felelős számára, mivel az eljárás kezdeményezése az Ő felelősségi 

körébe tartozó beruházási terv jóváhagyására vonatkozik.  

Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számlájára is 

be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat felújítási és pótlási 

terv, esetén 18.300,- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300,- Ft-ot, mely összeget szintén 

tovább számláznak az Ellátásért Felelős részére.    

A hatályos jogszabály alapján az Önkormányzatnak 30 napja van a GFT véleményezésére. 

A mellékletben látható, hogy a tervekben szerepel a szennyvízelvezető rendszer felújítása is, 

amely ha megvalósul, meg fog oldódni a város déli részén a nagy mennyiségű csapadékvíz 

elvezetése, amelyről röviden szól. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy hol tart a szennyvíztisztító telep fejlesztése? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, folyamatban van, a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda bonyolítja le teljes egészében. A kivitelező kiválasztása folyamatban van, 

amelyet nehezít, hogy a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépett. Az NFP tájékoztatása 

szerint a kivitelezés 2021. év elején megkezdődik, a projekt befejezését pedig 2023. év végére 

tervezik. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

110/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Energetikai  és 

Közmű-szabályozási Hivatalnál Dévaványa település 2021-2035-ös évek gördülő 

fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásához ezúton nyilatkozom, hogy az 

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 

5.sz.) által az önkormányzat részére a Dévaványa ivóvízellátó rendszer (Vkr.: kód: 

12-24819-1-001-00-14), valamint a Dévaványa szennyvízelvezető- és tisztító 

rendszer (Vkr. kód:21-24819-1-001-00-15) vonatkozásában véleményezésre 

megküldött gördülő fejlesztési tervben (felújítási-, pótlási terv) foglaltakkal a 

határozat mellékletét képező táblázatok szerint egyetértek. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti 

Ellátásért Felelős, felhatalmazza a Polgármestert hogy a Ptk. 6:15 §-a és az általános 

közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény 13. §-a alapján aláírja az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám:  

04-10-001580; adószám: 13100887-2-04; Képviseli: Nagy László vezérigazgató), 

mint víziközmű-szolgáltató részére kiállítandó meghatalmazást arra vonatkozóan, 

hogy a Vksztv. szerinti Gördülő Fejlesztési Terv (a beruházási tervrész) 

jóváhagyására irányuló eljárás teljes folyamatában a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel képviselje, helyette és 

nevében eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ellátásért Felelős a 

meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megelőlegezett, 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, továbbá az eljárásban 

szakhatóságként bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a beruházási terv 

tekintetében az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a használati díj terhére megtéríti.  

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

Alföldvíz Zrt-t értesítse, valamint részére az engedélyezési eljárásához szükséges 

dokumentumokat, iratokat megküldje. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Nyuzó Marietta képviselő – ide kapcsolódóan kérdése, hogy a Deák Ferenc utcán a 

csapadékvíz elvezetés hiányára van-e már valamilyen megoldás? 

Valánszki Róbert polgármester – ennek kapcsán egyeztettek a csapadékvíz elvezető rendszer 

tervezőjével, Biró Zsolttal. A megbeszélésen felmerült megoldásként az a lehetőség, hogy a 

Homokbánya utca végének jobb oldalán lévő árkokat szükségtározókká alakítják át, amelynek 

segítségével a Deák Ferenc utcát tehermentesíteni tudják. A polgármester röviden szól a 

tervekről. Ennek a becsült költsége kb. 600 millió forint, igyekeznek támogatást szerezni 

hozzá. 

Kiss Károly alpolgármester – szól a szintkülönbségek adta problémákról, azok megoldásáról. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, a nagy elektromos szivattyú, amely a 

komposztáló telepnél van, nem működik, ezért a nyári eleji nagy esőzéseket követően 
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beszereztek egy magas kapacitású, traktor után szerelhető szivattyút, amellyel már 

megfelelően tudnak dolgozni. Szól a levezető csatornák kitakarításáról, amelyet a vízügy 

szakemberek közreműködésével tudnak elvégezni. 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében döntést szükséges hozniuk a „Zöld szív projekt” elnevezésű helyi 

beszerzésű eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat nevében a műszaki iroda a LEADER VP6-19.2.1.-55-4-17 

kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési akciók” kiírt pályázati felhívásra benyújtott nyertes 

pályázatának megvalósítása során helyi beszerzési eljárást indított.  

A pályázat keretein belül a 410-es helyrajzi számú keleti felén lévő terület komplex 

megújítása történne meg. A városháza projektben a közterület rendezése nem szerepel, 

azonban a park felújítására az említett elnyert pályázati támogatásból és önerőből valósulhat 

meg.  

A felújítás magába foglalná az épület előtt futó járda és pihenőtér térkövezését, meglévő 

közkifolyó cseréjét, cserjék ültetését és virágágyások telepítését, valamint kerékpártárolók 

kialakítását. A régi bejáró elbontását követően a terület újrafüvesítése és a beteg fák 

eltávolítása is megtörténne. 

Az elnyert támogatás összege bruttó 9.999.994,- Ft, amelyhez korábban már vállaltak 

6.700.000,- Ft önerőt, hogy a pályázat megvalósítható legyen. 

A helyi beszerzési eljáráson való részvételre a beszerzési szabályzatnak megfelelően 3 céget 

kértek fel. Ajánlattételre a megadott feltételek szerint 2020. augusztus 12-én 10.00 óráig volt 

lehetőség. A megadott határidőig mind a három vállalkozás benyújtotta ajánlatát, az alábbi 

tartalommal: 

 
Megnevezés Nettó vállalási ár ÁFA Bruttó vállalási ár 

GALÉRIA INVEST KFT. 

(5600 Békéscsaba, Irányi utca 

2. I. em. 5.) 
16.061.146,- Ft 4.336.509,- Ft 20.397.655,- Ft 

Bólem Kft. (5600 

Békéscsaba, Őszi utca 3.) 

 
14.910.463,- Ft 4.025.825,- Ft 18.936.288,- Ft 

Ványa- Szolg Építőipari, 

Gyártó, Kereskedelmi, 

Szolgáltató Kft. (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1.) 

16.000.000,- Ft 4.320.000,- Ft 20.320.000,- Ft 

 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

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

Tehát az eljárást javasolják érvényesnek nyilvánítani, valamint a Bólem Kft. bruttó 

18.936.288,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy ez a beruházás elkészül-e határidőre, a városháza 

épületével együtt? 
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a területen nem csak vízvezetéket, de az 

elektromos légkábeleket is ki kell cserélni földkábelekre. Utóbbira az ülést megelőző napon 

kaptak engedélyt az E.ON-tól, így 2-3 napon belül a tervező is megkapja a terveket a 

szolgáltatótól. A munkálatok áramszünettel végezhetőek, amelyet a munkavégzés előtt 30 

nappal be kell jelenteni, amely valószínűleg nem fog bezavarni az épület munkálatainak 

ütemtervébe. Az eredeti határidő 2020. december 17. volt, de a vírushelyzet miatt minden 

pályázat kapott 3 hónap hosszabbítást.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

111/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld szív projekt” 

címen indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld szív projekt” címmel 

indított beszerzési eljárásra GALÉRIA INVEST KFT. (5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. 

em. 5.), Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.), Ványa- Szolg Építőipari, Gyártó, 

Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.), ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Zöld szív projekt” 

címmel indított beszerzési eljárás eredményeként a Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 

3. sz.) összesen nettó 14.910.463,- Ft, + 4.320.000,- Ft = bruttó 18.936.288,- Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Zöld szív 

projekt” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges forrást a 2020. évi költségvetésének 

beruházások és tartalék sora terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. szeptember 30. 
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6. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába tag 

delegálásáról történő döntéshozatal. 

A polgármester elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményben Érdekképviseleti Fórum működik.  

Az Érdekképviseleti Fórum szervezeti felépítése a következőképpen alakul:  

- 2 fő ellátott, 

- 1 fő hozzátartozó, 

- 1 fő intézményi dolgozó, 

- 1 fő a fenntartó részéről. 

Dévaványa Város Önkormányzata, mint fenntartó a 290/2019.(XI.28.) Dv. Kt. határozatával a 

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába 2019. 

december 1. napjától Ambruzs-Szabó Józsefet – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét – jelölte ki.  

Czirják Edit intézményvezető az előterjesztéshez mellékelt levelében jelezte, hogy Ambruzs-

Szabó József 2020. március 1. napjától a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény dolgozója, ezért szükséges új tag delegálása az Érdekképviseleti Fórumban.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen megtárgyalta az előterjesztést. Az Érdekképviseleti Fórumba Nyuzó 

Marietta képviselőt javasolják delegálni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az Érdekképviseleti Fórumba Nyuzó 

Mariettát delegálják kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

112/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába 2020. szeptember 1. 

napjával Nyuzó Mariettát jelöli ki.  

 

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

járjon el.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  2020. szeptember 1. 
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében döntést szükséges hozniuk a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú 

„Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat 

lebonyolításához szükséges költségnövekmény igényről. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Dévaványa Margaréta 

Idősek Otthona energetikai korszerűsítésére támogatást nyert a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-

00017 azonosítószámú projekt keretében. A projekt keretében megkötött szerződések szerint a 

lebonyolítás teljes költsége bruttó 241.628.017,- Ft. Ezzel szemben az eredeti támogatási 

összeg bruttó 180.673.113,- Ft volt, melyhez a támogató további bruttó 26.920.293,- Ft 

költségnövekmény támogatást ítélt meg, így a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a 

támogatás bruttó összege összesen 207.593.406,- Ft.  

Az Önkormányzat korábban 153/2019.(V.30.) Dv. Kt. határozatával vállalta, hogy a 

fennmaradó bruttó 34.034.611,- Ft önerőt saját költségvetése tartaléka terhére biztosítja, 

azonban az elmúlt hónapok eseményei, a kialakult veszélyhelyzet, illetve annak 

következményeként elvont bevételek és többletkiadások miatt vállalásukat felülvizsgálata. 

Ennek fényében javasolják, hogy önkormányzat a jelen projekt keretében újabb 

költségnövekmény kérelmet nyújtson be a Közreműködő szervezet felé.   

A költségnövekményben igényelhető maximális támogatás összege: 31.138.804,- Ft a 

hatályos támogatási összeg 14,9999 %. A vállalandó önerő összege bruttó 2.895.807,- Ft. 

A kérelemhez szükséges csatolni a Képviselő-testület vállalását a támogatott 

költségnövekmény felett keletkező önerejére vonatkozóan.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

113/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-

16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 2.895.807,- Ft önerő 

biztosítását vállalja költségvetési tartaléka terhére. A megvalósításhoz szükséges 

bruttó 31.138.804,- Ft értékben költségnövekmény támogatása iránti igénnyel 

fordulnak a Közreműködő Szervezethez. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert költségvetési rendelet fentiek szerinti 

módosításával, a költségvetési sorok közötti átcsoportosítással kapcsolatos 

intézkedések megtételével. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségnövekmény támogatása 

iránti igény benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.09.15.  

 

 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Murányi Károly 5510 Dévaványa, Sirály u. 15. szám alatti lakos kérelemmel 

fordult a Képviselő-testülethez, melyben az alábbiakat jelezte: 

Murányi Károly az elmúlt években vásárolta a Dévaványa, 1801 hrsz-ú Dévaványa, Árpád u. 

4. szám alatti ingatlant (volt Laczó ház). Az ingatlan telekszomszédja a részben 

önkormányzati tulajdonban lévő Dévaványa, belterület 1794/1 hrsz Árpád u. 6. szám alatti 

ingatlannak (COOP ABC áruház + 2 lakás).  

Az ingatlan felújítása folyamatban van. A villamos rész felújítása kapcsán az elektromos 

elosztószekrény elhelyezését nem lehet a közterülettel határolt részen megoldani, mivel a 

településközpontban az ingatlanon lévő lakóházat utcafronti elhelyezéssel építették, így az 

ingatlannak a közterülettel határos része mintegy 2,9 m-re csökkent, ami az ingatlan 

használatát biztosító bejárást biztosítja. 

Másik probléma, hogy a 1794/1 hrsz alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 

légvezeték a változási vázrajzon feltüntetett nyomvonalon, az 1801 hrsz-ú ingatlanon 

keresztül került kiépítésre. Az 1794/1 hrsz-ú ingatlan villamos-energia biztosítására szükséges 

lenne, ha 36,3 m hosszban a 1794/1 hrsz-ú ingatlant megillető szolgalmi jog kerülne az 1801 

hrsz-ú ingatlanon alapításra. 

Murányi Károly az elmondottak összegzéseként egy okiratban már elkészíttette a szükséges 

megállapodás tervezetet, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez a változási 

vázrajzot, amely az előterjesztéshez mellékelve van. 

A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. 

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

114/2020.(VIII.19.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Murányi Károly 5510 

Dévaványa, Sirály u. 15. szám alatti lakos kérelmében leírtakat megismerte és a 
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kérelem mellékleteként benyújtott Megállapodás szolgalmi jog alapításáról és 

ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséről – okiratban foglaltakat és a 

Vinkovics Attila ingatlanrendező-földmérő által 83/2020. munkaszám alatt készített 

változási vázrajzon ábrázoltakat elfogadja, azok feltüntetéséhez és átvezetéséhez 

hozzájárul. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás és a változási vázrajz 

aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mai ülésen jelen van Rózsa Andrea, a 

Strandfürdő szakmai koordinátora is. Kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a 

strandfürdő augusztus 31. helyett szeptember 15. napjáig tarthasson nyitva. Kérését azzal 

indokolta, hogy az iskolai úszásoktatás miatt a medencéket ugyanúgy üzemeltetni kell, így 

célszerűnek látja a strand nyitva tartását a látogatók előtt is. A polgármester egyetért a 

javaslattal. 

A látogatói létszámról elmondja, elmaradt az eddigi évekétől, amely a csapadékos időjárásnak 

és a kései nyitásnak is köszönhető. 2019. júliusában 5208 fő+6 év alattiak, míg idén júliusban 

4619 fő+6 év alattiak volt a létszám. A vendégéjszakák tekintetében is csökkenés látható. Míg 

tavaly 283 fő 811 vendégéjszakát töltött el az Ifjúsági Táborban, úgy idén 187 fő 580 

vendégéjszakát töltött el a szálláson. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – meglátása szerint a belépők és a szolgáltatások díja is alacsony, 

jövőre tárgyaljanak az esetleges emelésről.  

Valánszki Róbert polgármester – szól a településen várható rendezvényekről. Holnap este 21 

órától megtartásra kerül a tűzijáték, szeptember 12-13. között pedig terveik szerint 

megtartásra kerül a Füst és Tűz elnevezésű két napos rendezvény, a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. A polgármester röviden szól a lebonyolításról. Amennyiben addig 

a kormány nem vezet be erre vonatkozó szigorítást, úgy a rendezvényt meg fogják tartani.  

Az orvosi rendelő felújítása kapcsán tájékoztatja a képviselőket, hogy 30 millió forint 

támogatást nyertek a megvalósításra a BM-es pályázaton, hivatalos értesítést még nem kaptak 

róla. További 110 millió forintra van még szükségük a tervezői költségvetés szerint, keresik a 

megoldást. 

 

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) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

 



16 

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-5/2020. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

 

A polgármester az ülést 1655 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


