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DV/717-11/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 17-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. 

 

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: 8fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Döntéshozatal a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” elnevezésű helyi beszerzési 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Döntéshozatal „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 

energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, 

továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság 

fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú 

pályázat lebonyolítása tekintetében. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Szalmabála értékesítésre beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 
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4. Bányaszolgalmi jogról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Bányaszolgalmi jogról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Piros Anita - 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 7. szám I. emelet 2. ajtó alatti lakos - 

lakásbérlettel kapcsolatos fellebbezési ügye 

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, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

119/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 17-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Döntéshozatal a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” elnevezésű helyi beszerzési 

eljárás eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

2. Döntéshozatal „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 

energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, 

továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság 

fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú 

pályázat lebonyolítása tekintetében. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

3. Szalmabála értékesítésre beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

4. Bányaszolgalmi jogról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

5. Bányaszolgalmi jogról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Bejelentések. 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Piros Anita - 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 7. szám I. emelet 2. ajtó alatti lakos - 

lakásbérlettel kapcsolatos fellebbezési ügye 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében döntést szükséges hozniuk a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” elnevezésű helyi 

beszerzési eljárás eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatnak a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 - 

kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyában benyújtott 

pályázatát támogatásra érdemesnek nyilvánították. A felhívás segítségével lehetőségük van a 

meglévő központi orvosi rendelő (Széchenyi utca 9.) átalakítására, energetikai felújítására, 

akadálymentesítésére, illetve a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére.  

Szintén támogatásban részült a „Zöld szív projekt” elnevezésű, VP6-19.2.1-55-4-17 

kódszámú projekt, amelynek célja központi közterület/park fejlesztése. Az elnyert támogatás 

magába foglalja az épülő városháza előtti közterület, az Árpád utca 1. (hrsz.410.) felújítását, 

járda és pihenőtér térkövezését, a rossz egészségügyi állapotú fák kivágását, cserjék ültetését 

és virágágyások telepítését, illetve hulladékgyűjtők, kerékpártárolók és padok elhelyezését. 

A felsorolt pályázatok lebonyolításához műszaki ellenőr tevékenység ellátása kötelező, 

melyhez helyi beszerzési eljárást indítottak. Az ajánlattételi határideje 2020. augusztus 28. 

10.00 óra volt. A megadott határidőig 3 vállalkozó benyújtotta ajánlatát az alábbi 

tartalommal: 

  

1. projekt (Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése): 

 

Megnevezés Nettó vállalási ár ÁFA Bruttó vállalási ár 

Csatári Ferenc egyéni 

vállalkozó (5700 Gyula, 

Kálvin u.37.) 

 

1.300.000,- Ft 0,- Ft 1.300.000,- Ft 

Barranco Bt. (5600 

Békéscsaba, Pásztor u. 

5.) 

 

1.050.000,- Ft 283.500,- Ft 1.333.500,- Ft 

Zvara Zoltán egyéni 

vállalkozó (5553 

Kondoros, Andrássy utca 

31.) 

 

1.380.000,- Ft 0,- Ft 1.380.000,- Ft 
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2. projekt – (Zöld szív projekt): 

 

Megnevezés Nettó vállalási ár ÁFA Bruttó vállalási ár 

Csatári Ferenc egyéni 

vállalkozó (5700 Gyula, 

Kálvin u.37.) 

 

200.000,- Ft 0,- Ft 200.000,- Ft 

Barranco Bt. (5600 

Békéscsaba, Pásztor u. 

5.) 

 

170.000,- Ft 45.900,- Ft 215.900,- Ft 

Zvara Zoltán egyéni 

vállalkozó (5553 

Kondoros, Andrássy utca 

31.) 

 

240.000,- Ft 0,- Ft 240.000,- Ft 

A műszaki ellenőri feladatok ellátására az első projekt keretében bruttó 600.000,- Ft 

támogatást nyertek, míg a 2. projekt keretében ez a tevékenység nem került támogatásra. 

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 javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt 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: 

120/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-

2016-00042 - kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és a VP6-

19.2.1-55-4-17 kódszámú „Zöld szív projekt” megvalósításához a „Műszaki ellenőri feladatok 

ellátása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 

kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Műszaki ellenőri feladatok 

ellátása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Csatári Ferenc egyéni vállalkozó (5700 

Gyula, Kálvin u. 37.), Barranco Bt. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 5.), Zvara Zoltán egyéni 

vállalkozó (5553 Kondoros, Andrássy utca 31.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő 

lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

feladatok ellátása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként:  

a.) a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése” projekt esetében Csatári Ferenc egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Kálvin u. 
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37.) nettó 1.300.000,- Ft + 0,- Ft Áfa = bruttó 1.300.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek,  

b.) a VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Zöld szív projekt” esetében Csatári Ferenc egyéni 

vállalkozó (5700 Gyula, Kálvin u. 37.) 200.000,- Ft + 0,- Ft Áfa = bruttó 200.000,- Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

feladatok ellátása” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

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

költségvetése és az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

 Képviselő-testület megbízza a polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés aláírásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2020. szeptember 30. 
 
 
2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológia 

Minisztérium által kiírt „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 

energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá 

megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” elnevezésű pályázatát 2019. 

november 22-én támogatásra érdemesnek nyilvánították, melynek összege 4.512.830,- Ft.  

A pályázatot kizárólag az önkormányzat és a Víziközmű szolgáltató közösen alkotott 

konzorciumával bonyolíthatók le. Az Alföldvíz Zrt. részletesen átvizsgálta az önkormányzat 

tulajdonát képező víziközmű rendszereket, mely alapján Dévaványa város esetében az alábbi 

víziközmű elemek cseréje történhet meg: 

 Jéggyár u. szennyvízátemelőben meglévő alacsony hatásfokú Flygt típusú 

szivattyúk cseréje új magas hatásfokú, IE4 energiaosztályú, integrált 

frekvenciaváltóval szerelt szennyvízszivattyúkra. 

 Deák u. szennyvízátemelőben meglévő alacsony hatásfokú Flygt típusú 

szivattyúk cseréje új magas hatásfokú, IE4 energiaosztályú, integrált 

frekvenciaváltóval szerelt szennyvízszivattyúkra.  

Az említett eszközök kizárólagos magyarországi gyártója és forgalmazója a Xylem Water 

Solutions Magyarország Kft, amelyet kizárólagossági nyilatkozattal is igazoltak. A 

kivitelezéshez szükséges termékek költsége összesen nettó 9.061.260,- Ft + 2.446.540,- Ft, 

melyből a támogatás összege nettó 4.512.830,- Ft, így az önerő összege 6.994.970,- Ft, 

melyből 2.446.540,- Ft Áfa visszaigényelhető. 

A támogatás intenzitása 50 %. Önerőt az önkormányzatnak nem kell biztosítania, mivel az az 

átadott vagyon terhére lesz megoldva. 
Megnevezés Nettó vállalási ár ÁFA Bruttó vállalási ár 

Xylem Water Solutions 

Magyarország Kft. (2045 

Törökbálint, Tópark u. 9.) 
9.061.260,- Ft 2.446.540,- Ft 11.507.800,- Ft 

A polgármester 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. 

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt 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: 

121/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „A víziközmű 

rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések 

beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, 

melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését 

eredményezik” tárgyú beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „A víziközmű rendszereket 

működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések 

beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, 

melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését 

eredményezik” tárgyú beszerzési eljárásban a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. 

(2045 Törötkbálint, Tópark u. 9.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A víziközmű 

rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, 

berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló 

energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú beszerzési eljárás 

eredményeként a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törötkbálint, Tópark 

u. 9.) bruttó 11.507.800,- Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, 

berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai 

beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású 

gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyban indított beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges forrást a pályázat költségvetése és 

Viziközmű-társulattól átvett pénzeszköz terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelősök:   Valánszki Róbert polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2020. szeptember 30 
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3. Napirendi pont 

 

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

szalmabála értékesítésre beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat és az Agrodéva Kft. között 2013. szeptember 20. napján 

megkötött földhaszonbérleti szerződés, valamint szerződés mellékletét képező pályázati anyag 

alapján a Kft. a haszonbérleti idő alatt az általa bérelt területekbő,l 200 ha gabonatermő 

területnek a szalmatermését bálázott formában térítésmentesen az önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja és a telephelyükre beszállítja.  

Figyelembe véve azt, hogy önkormányzat jelenleg nem rendelkezik haszonállat állománnyal, 

amelynek ellátására a szalmabálákat fel tudnák használni, valamint hogy nincs elegendő 

tároló hely a következő év bálái számára, ezért a Képviselő-testület a 118/2020.(VIII. 19.) Dv. 

Kt. számú határozatában értékesítésre jelölte ki a beszállított bálákat.  

Az értékesítésre pályázati hirdetményt jelentettek meg, melyben egytételben értékesítésre 

kínálták a szalmabálákat (1170 db) - a testületi döntés értelmében - 2.800,- Ft+Áfa/szalmabála 

induló eladási egységáron.  

A pályázatra a nyitva álló ajánlattételi határidőig, azaz 2020. szeptember 4. 1000 óráig 

egyetlen ajánlat érkezett, mely az alábbi: 

 Ajánlatadó neve, címe: Ajánlati ár 

1. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) 2.800,- 

Ft+Áfa/szalmabála. 

Elmondja, hogy az értékesítésből 4.160.520,- Ft fog befolyni az önkormányzat 

költségvetésébe. 

A polgármester 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 javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt 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: 

122/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agrodéva Kft. által 

az önkormányzat telephelyére beszállított szalmabála értékesítési eljárása során beérkezett 

ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalmabála értékesítése” 

című tárgyban indított értékesítési eljárásra a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

(5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalmabála 

értékesítése”című tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) ajánlattevő nettó 2.800,- 
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Ft+Áfa/szalmabála, azaz bruttó 3.556,- Ft/szalmabála ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Szalmabála 

értékesítése”című tárgyban indított értékesítési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szalmabála mezőgazdasági 

termékértékesítési szerződésének aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

bányaszolgalmi jogról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) levélben 

kereste meg az önkormányzatot a Túrkeve-kelet – Endrőd-IV gerincvezeték DN100 gáz, 

DN25 inhibitor bányászati létesítmény, valamint a Túrkeve-Kelet gázgyűjtő állomás  

20 kV-os elektromos földkábel biztonsági övezetére vonatkozó bányaszolgalmi jog 

alapításával kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Dévaványa, 

külterület 01428/5 helyrajzi számú területre. 

A vezeték elhelyezése, majd a későbbi üzemeltetése a 1993. évi XLVIII. Bányatörvény hatálya 

alá tartozik, melynek értelmében a vezeték elhelyezésére elhelyezési-, üzemeltetésére 

üzemeltetési bányaszolgalmi jog kerül megállapításra. A bányaszolgalmi jog közérdekű 

használati jognak minősül. 

A bányaszolgalmi jog jogosultja a későbbiekben a bejegyzésre kerülő jog alapján az építkezés 

megvalósítása alatt, majd a tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges 

mértékben az ingatlant igénybe veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás 

fenntartás és bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és 

elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához. 

A bányavállalkozó az önkormányzatnak a bányaszolgalmi joggal kapcsolatosan egyszeri 

kártalanítást fizet a megépült vezeték biztonsági övezete által érintett területre. A kártalanítás 

összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Hrsz Felhasználási cél Művelési ág 
Tulajdoni 

hányad 

Biztonsági 

övezet, 

bányaszolgalom 

(m2) 

Kártalanítás 

összege (Bo) 

01428/5 elektromos 

földkábel 

elhelyezése 

szántó, kivett 

agyaggödör 

1/1 576 m2  

25.920,- Ft 

01428/5 gáz 

gerincvezeték és 

inhibitor 

elhelyezése 

szántó, kivett 

agyaggödör 

1/1 1 1913 m2  

536.085,- Ft 

 Kártalanítás összesen: 562.005,- Ft 
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A polgármester 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. 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokban foglaltakkal egyetértenek, azokat 

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 az előterjesztésben szereplő első 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: 

123/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), 

mint jogosult javára a Túrkeve-kelet – Endrőd-IV gerincvezeték DN100 gáz, 

DN25 inhibitor bányászati létesítmény elhelyezése kapcsán a Dévaványa, 

külterület 01428/5 helyrajzi számú ingatlanon 11913 m2 biztonsági övezetű 

bányaszolgalmi jogot alapítsanak.  

 

Elfogadja továbbá a MOL Nyrt. által felajánlott egyszeri kártalanítási összeget, 

amely a 11913 m2 biztonsági övezetre bruttó 536.085,- Ft. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi kártalanításra vonatkozó 

Megállapodások aláírásával. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
 

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

Aki egyetért az előterjesztésben szereplő második 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: 

124/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), 

mint jogosult javára a Túrkeve-Kelet gázgyűjtő állomás 20 kV-os elektromos 

földkábel elhelyezése kapcsán a Dévaványa, külterület 01428/5 helyrajzi számú 

ingatlanon 576 m2 biztonsági övezetű bányaszolgalmi jogot alapítsanak.  
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Elfogadja továbbá a MOL Nyrt. által felajánlott egyszeri kártalanítási összeget, 

amely az 576 m2 biztonsági övezetre bruttó 25.920,- Ft. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi kártalanításra vonatkozó 

Megállapodások aláírásával. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

szintén bányaszolgalmi joggal kapcsolatos döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18.) az O&GD Central 

Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) megbízásából kereste meg az önkormányzatot a 

Dévaványa HHE-Déva-3/B kút szénhidrogén vezeték létesítménynek (alkotórészeivel és 

tartozékaival együtt) az üzemben tartásra előírt biztonsági övezetére vonatkozó 

bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő területekre. 

A szénhidrogén vezeték elhelyezése, majd a későbbi üzemeltetése a 1993. évi XLVIII. 

Bányatörvény hatálya alá tartozik, melynek értelmében a vezeték elhelyezésére elhelyezési 

bányaszolgalmi jog, üzemeltetésére üzemeltetési bányaszolgalmi jog kerül megállapításra. A 

bányaszolgalmi jog közérdekű használati jognak minősül. 

Kérelmező a vezeték elhelyezésével kapcsolatosan 2010. és 2011. években már megkereste az 

önkormányzatot az elhelyezéshez szükséges bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatosan. 

Az elhelyezéshez szükséges bányaszolgalmi joggal kapcsolatosan az egyszeri kártalanítás 

összegét megfizette az önkormányzat részére. 

A bányaszolgalmi jog jogosultja a későbbiekben a bejegyzésre kerülő jog alapján a 

tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlant igénybe 

veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bővítés, az 

üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében 

szükséges intézkedések végrehajtásához. 

A bányavállalkozó az önkormányzatnak az üzemeltetési bányaszolgalmi joggal kapcsolatosan 

egyszeri kártalanítást fizet a megépült vezeték biztonsági övezete által érintett területekre. A 

kártalanítás összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Hrsz Művelési ág 
Tulajdoni 

hányad 

Biztonsági 

övezet, 

bányaszolgalom 

(m2) 

Kártalanítás 

összege (No) 

4500 kivett út 1/1 96 m2  11.520,- Ft 

0246/21 kivett út 1/1 558 m2  55.800,- Ft 

Kártalanítás összesen: 67.320,- Ft 

 

A polgármester 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 javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 
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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: 

125/2020.(IX.17.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a(z) O&GD Central Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39.), mint 

jogosult javára az önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, belterület 4500 

helyrajzi számú ingatlanon 96 m2 biztonsági övezetű, valamint a Dévaványa, 

külterület 0246/21 helyrajzi számú ingatlanon 558 m2 biztonsági övezetű 

üzemeltetési bányaszolgalmi jogot alapítsanak. 

  

Elfogadja továbbá a(z) O&GD Central Kft. által felajánlott egyszeri kártalanítási 

összeget, amely a 4500 helyrajzi számú ingatlan 96 m2 biztonsági övezetére nettó 

11.520,- Ft, valamint a 0246/21 helyrajzi számú ingatlan 558 m2 biztonsági övezetére 

nettó 55.800,- Ft. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi kártalanításra vonatkozó 

Megállapodások és Jegyzőkönyvek aláírásával. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a bejelentésekre. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni a polgármesteri tájékoztatót a vasúti 

menetrendről.  

Kérése, hogy az autóbusz menetrend a Dévaványai Hírlap következő számában jelenjen meg.  

Valánszki Róbert polgármester – erről már korábban is volt szó. Október 1-jétől áll vissza a 

régi menetrend, decemberben pedig módosítják azt.  

Megjegyzi, hogy Kónya Dávid János képviselő sokat segített a polgármesternek ez ügy 

tekintetében. Elmondja, hogy a Dévaványa Város honlapján, valamint a facebook oldalán 

közzé fogják tenni a menetrendeket. Véleménye szerint a lakosok ezúton megkapják a kellő 

tájékoztatást.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a buszvárónál ki van téve a menetrend, 

ott is lehet tájékozódni a járatok indulásáról, valamint érkezéséről.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az orvosi ügyelet kapcsán szervesen 

Gyomaendrődhöz tartozik Dévaványa. Az ügyeletet ellátó orvos és a gépkocsivezető a 

gyomaendrődi székhelyen tartózkodik. Megjegyzi, hogy Dévaványának határozatlan idejű a 
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szerződése. Az ügyeletet ellátó cég év végéig úgy marad, ha 20,- Ft/lakos összeggel 

megemelik a jelenlegi díjat. A polgármester ezt elfogadta, mivel nem volt más lehetősége, 

ami a település tekintetében 50 %-os emelkedést jelent. Eddig 45,30 Ft/lakos összeget fizettek 

a szolgáltatást nyújtó cég felé, a 360.000,- Ft helyett most 560.000,- Ft-ot fizetnek.  Elmondja, 

hogy Gyomaendrőd polgármesterével és jegyzőjével ez ügyben tárgyalt. Konzorciumi 

formában szeretnék megoldani az ügyeletet. A konzorciumban benne lenne Gyomaendrőd, 

Hunya, Csárdaszállás, Dévaványa és kijelölés alapján Ecsegfalva. Megjegyzi, hogy 

Ecsegfalván folyamatosan gond van az ügyeleti ellátás biztosításával. Több féle verzió merült 

fel, az eddig 45,30 Ft/ lakos összeg biztos, hogy duplázódni fog, amely éves szinten több mint 

húszmillió forinttal terheli a költségvetést.  Röviden említést tesz az önkormányzat 

költségvetéséről. 

Tehát közösen kell megoldani az ügyeleti ellátás biztosítását, mivel így tudják elérni a 

legkedvezőbb árat. Elképzelhető az is, hogy Mezőberény is csatlakozni fog. El tudja képzelni 

azt, hogy Gyomaendrődön marad az ügyeleti központ, ott lesz az orvos, az ápoló, a 

mentőtiszt. Dévaványán nem lenne állandó mentőtiszt, - ha igen akkor meg kell fizetni a 

költségét -, hanem Mezőberénnyel egyet fizetnének, 4 napig Mezőberényben ügyelne a 

mentőtiszt, 3 napot pedig Dévaványán. Látni kell azt is, hogy 10 telefonhívásból, 7 hívás 

teljesen felesleges, nem sürgősségi ellátásról van szó.   

A jövő hétre Gyomaendrődön ez ügy kapcsán készítenek anyagot. Hasonlóan a 

szúnyoggyérítéshez, itt is Gyomaendrőd lenne a konzorciumvezető település. A szerződést két 

évre szeretnék megkötni, a szolgáltató nem biztos, hogy ezt vállalja. Jelenlegi helyzetben nem 

tudják ugyanannyi áron biztosítani a szolgáltatást.  

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket e témában.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ambruzs-Szabó József 2020. október 1-jével lemond 

képviselői mandátumáról. A sorban Laskainé Kiss Alexandra következik, aki valószínűleg 

vállalni fogja a képviselőséget. Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság élére 

elnököt kell választani. Javasolja Nyuzó Marietta képviselőt. Kéri a képviselő asszonyt, 

gondolja át, hogy el kívánja-e látni az elnöki feladatokat.  

 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester az ülést 1610 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


