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DV/717-12/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én 

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

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő 

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Távolmaradt: - 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Oltyán 

Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető, Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok, 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója, Bakó 

Bernadett a DÁMK igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Varga 

Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár elnöke. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes 

létszámmal jelen van. 

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

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről. 

Előadó:  dr. Pacsika György járási hivatalvezető 

 

2. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. 

Előadók:  Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás Dévaványai őrsparancsnok 
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3. Tájékoztató a temető 2019. évi üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülése. 

Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetője 

   

4. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor a gazdasági társaság ügyvezetője 
 

5. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó:  Varga Istvánné Kuratórium elnöke 
 

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

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

7. Az önkormányzat gazdálkodásának 2020. június 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság és a VÁNYA-SZOLG Építőipari, 

Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 

módosításáról döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról 

döntéshozatal, valamit a Bírálati szabályzat, „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás 

elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

129/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-én tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről. 

Előadó:  dr. Pacsika György járási hivatalvezető 

 

2. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. 

Előadók:  Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás Dévaványai őrsparancsnok 
 

3. Tájékoztató a temető 2019. évi üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesülése. 

Előadó: Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

4. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről. 

Előadó:  Juhász Sándor a gazdasági társaság ügyvezetője 
 

5. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka értékelése. 

Előadó:  Varga Istvánné Kuratórium elnöke 
 

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

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

7. Az önkormányzat gazdálkodásának 2020. június 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság és a VÁNYA-SZOLG Építőipari, 

Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 

módosításáról döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról 

döntéshozatal, valamit a Bírálati szabályzat, „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás 

elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bejelentések 
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Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal.  

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

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

Elmondja, hogy a 2020. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülés óta négy alkalommal 

került sor rendkívüli ülés megtartására, ezen történtekről nem kíván tájékoztatást adni, hiszen 

az folyamatos volt.  

Néhány mondatban szól a szeptemberben történt fontosabb eseményekről. 

- 2020.09.01. a futókör kivitelezésével kapcsolatosan tartottak egyeztetést a Beruházási 

Osztály képviselőjével, a kivitelező képviselőjével, a helyi sportegyesület elnökével. 

A munka elmarad a várt előrehaladástól. A következő héten fognak teljes létszámmal 

megjelenni. A sportpark kivitelezése megtörtént, a gumitéglák nincsenek még lerakva, 

ami tudatos, ha az is kész lenne, akkor gyakorlatilag használatba is vennék az átadás 

előtt. A futókörrel kapcsolatban elmondja, hogy az előző alvállalkozói csoport helyett 

másik csoportot fog küldeni a fővállalkozó, a hiányosságok miatt. A problémák 

átbeszélésre kerültek és remélik, hogy minél előbb el fog készülni.  

- 2020.09.02-án, 09.04-én, 09.10-én, valamint a mai napon is egyeztetett az orvosi 

ügyeleti ellátás kapcsán Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármesterével. Ez ügy kapcsán 

a mai ülésen még fog szólni. A hétfői napon is egyeztetés fog történni.  

- 2020.09.09-én az Alföldvíz Zrt. közgyűlésén vett részt.  

- 2020.09.10-én a Szent Anna Római Katolikus Templom felújításával kapcsolatos 

ügyben jártak Békéscsabán Feke László műszaki irodavezetővel. Elkészültek a tervek, 

amelyek alapot adhatnak arra, hogy a Szeged-Csanádi egyházmegyével közösen 

megkezdjék azt a lobbi tevékenységet, hogy a meglévő 40 millió forinthoz további 80 

millió forintot tudjanak szerezni. Ez ügy tekintetében Soltész Miklós államtitkárnak 

már küldtek levelet, Latorcai Urat is megkeresték. Bízik abban, hogy a támogatást 

sikerül megszerezni. A meglévő 40 millió forintból még az idei évben a vízszigetelést 

szeretnék megvalósítani.   

- 2020.09.14-én a Liker Motors Kft. képviselőjével egyeztettek, ahol jelen volt még  

dr. Szitás László ügyvéd, valamint Feke László műszaki irodavezető. Az egyeztetésen 

elhangzottakról a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén adott tájékoztatást. A mai 

ülésen erről még fog szólni.  

- 2020.09.17-én Békéscsabán volt a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás közgyűlésén, ahol a járványügyi helyzet miatt még most 

került elfogadásra az idei évi költségvetés.  

- 2020.09.17-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, ahol döntéseket hoztak 

a következő témákban: 

 „Műszaki ellenőri feladatok ellátása”. 

 Szalmabála értékesítéséről a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részére.  

 Bányaszolgalmi jog alapításáról. 

- 2020.09.18-án Szeghalmon a Körös – Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésén 

vett részt. 

- 2020.09.22-én a Junior Prizma Csoportnál voltak kint az intézményvezetőkkel, az itt 

elhangzottakról is fog szólni a későbbiek során.  

A polgármester ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
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A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

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

valamint a polgármesteri tájékoztatót a következő határozattal: 

 

Határozat: 

130/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2020.(VI.25.), 

70/2020.(VI.25.), 71/2020.(VI.25.), 72/2020.(VI.25.), 73/2020.(VI.25.), 

76/2020.(VI.25.), 77/2020.(VI.25.), 78/2020.(VI.25.), 79/2020.(VI.25.), 

80/2020.(VI.25.), 94/2020.(VII.9.), 95/2020.(VII.9.), 96/2020.(VII.9.), 

99/2020.(VII.9.), 100/2020.(VII.9.), 101/2020.(VII.9.), 102/2020.(VII.9.), 

103/2020.(VII.9.), 105/2020.(VIII.19.), 107/2020.(VIII.19.), 108/2020.(VIII.19.), 

109/2020.(VIII.19.), 110/2020.(VIII.19.), 111/2020.(VIII.19.), 112/2020.(VIII.19.), 

113/2020.(VIII.19.), 114/2020.(VIII.19.), és a 83/2020.(VI.25.), 90/2020.(VI.25.), 

116//2020.(VIII.19.), 118/2020.(VIII.19.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozat 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. Köszönti  

dr. Pacsika György járási hivatalvezetőt.  

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő, átfogó, világos 

képet ad a tevékenységükről Gyomaendrőd és Dévaványa vonatkozásában egyaránt.   

Említést tesz a kormányablaknál történő várakozási időről, amely kevesebb, mint 

Gyomaendrődön. Szól a színvonalas munkavégzésről. Kiemeli, hogy 2020. március 1-től a 

Földhivatali Osztály a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály részévé vált.  

A polgármester megadja a szót dr. Pacsika György járási hivatalvezető részére, ha az írásos 

anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

dr. Pacsika György járási hivatalvezető – köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a tévé 

képernyője előtt lévő dévaványai lakosokat.  

Elmondja, hogy teljes körű tájékoztatást kívántak nyújtani a tevékenységükről az írásos 

előterjesztésben. Az éves tájékoztatójuknak az a célja, hogy évente egy alkalommal átfogó 

képet nyújtsanak a munkájukról. 

A leírtakhoz kiegészítést nem tesz. Elmondja, hogy egy nem szokványos évről van szó, így a 

tájékoztató sem szokványos időben kerül megtárgyalásra.  

Néhány mondatban az idei évi aktualitásokra kíván rávilágítani.  

A polgármester említette, hogy a földhivatal 2020. március 1-től a Földhivatali Osztály a 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály részévé vált. A szabálysértés március 
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1-jétől a rendőrséghez került át, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály pedig 

Hatósági és Gyámügyi Osztály néven működik tovább, az igazságügyi feladatok nélkül.  

Az I. fokú határozataik ellen nem fellebbezési intézmény van, hanem egyenesen keresettel 

lehet a bírósághoz fordulni, ami lényeges változás a hivatal életében. A mai napig a 

Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz nem érkezett be kereseti kérelem.  

Elmondja, hogy 2020. I. félévében kb. 24.000 döntést hoztak, amelyhez kapcsolódik kb. 

30.000 ügyfélszám.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Kormányablakban eltöltött idő (várakozási és ügyintézési idő) 

17,25 perc, amely megfelel a megyei és az országos átlagnak is.  

A KAB nyitva tartási ideje 1 órahosszával bővült keddi és szerdai napokon. 

Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartásba vétel ügyintézése július 1-jével átkerült 

a NAV-hoz. Itt az egyéni vállalkozók éves tervezett és eseti ellenőrzése maradt.  

A veszélyhelyzet idején a lejáró okmányokkal kapcsolatban történtek intézkedések. A július 

3-áig lejáró személyi okmányok meghosszabbodtak 180 nappal, ami a mai napig is hatályban 

van. A július 3-át követően lejárt személyi okmányokra már nem érvényes a 180 nap.  

A kormányablakban szeptember 1-től az új dolgozó önállóan végzi a feladatot, teljes 

létszámmal tudnak működni. Kettő darab terminál áll rendelkezésükre, így a bankkártyás 

fizetési mód is biztosított.   

A foglalkoztatási szakterülettel kapcsolatban elmondja, hogy augusztus 31-éig azok a 

támogatások, amelyek egyrészt a csökkentett munkaidős munkahely megőrző támogatásra 

irányultak összesen 422 fő részesült, amely 25 munkáltatót érintett. A munkahelyteremtésre 

adott bérköltség támogatás 254 főt érintett a járásban, 120 munkáltató kérelme alapján. Nyári 

munkában 260 diák munkabérét tudták finanszírozni. 

Röviden ennyiben kívánt szólni az aktuális dolgokról.  

Igyekszenek gyorsan, rugalmasan reagálni az eseményekre, kiváltképpen koncentrálva az 

ügyfelek kiszolgálására. A tavasz folyamán is gyorsan oda tudtak figyelni a változásokra.  

Megköszöni az ülésre történő meghívást és a tájékoztatójuk napirendre tűzését.  

Sok sikert és jó munkát kíván a testület számára. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hivatalvezetőnek az elmondottakat. 

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

javaslatukat.  

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

megjelenteket. 

Elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag 

elfogadásra javasolnak a testület felé. Köszöni a részletes írásos tájékoztatót, remekül 

kidolgozott anyagot kaptak, ezúton köszöni meg a Gyomaendrődi Járási Hivatalban dolgozók 

munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni a hivatalvezetőnek a színvonalas tájékoztatót.  

Az anyagban a megyei közúttal kapcsolatban nem esik szó. Kiemeli, hogy az utak állapota 

nagyon rossz.  

Kérdése, hogy az utak kapcsán van-e véleménynyilvánítási lehetőségük, rálátásuk? 

dr. Pacsika György járási hivatalvezető – elmondja, hogy ez ügyben nincs hatáskörük, ebben 

nem tud segíteni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – szerencsésnek tartaná, ha mint járási vezető szorgalmazná a 

megye felé az utak állapotának javítását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az észrevételt és az arra történő reagálást.  
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Elmondja, hogy ez nem a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügy. Ettől függetlenül 

meghallgatták, a Magyar Közút vezetőjével történő tárgyalás során elő fogják adni az 

elhangzottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester a képviselő-testület nevében megköszöni a hivatal vezetőjének és 

dolgozóinak a munkáját, valamint további eredményes munkavégzést kíván számukra. Kéri, 

hogy kollegái felé tolmácsolja.   

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

131/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület a hivatal vezetőjének és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: -  

 

 (A Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a közrend-

közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  

A polgármester még egyszer köszönti Oltyán Sándor rendőr ezredest, kapitányságvezetőt, 

valamint Koma Tamás rendőr hadnagyot, őrsparancsnokot. Megköszöni, hogy elfogadták az 

ülésre történő meghívást.  

Részletes beszámoló került a Képviselő-testület elé, amely taglalja a közrend-közbiztonság 

helyzetét, valamint hogy a rendőrkapitányság mit tett ennek érdekében. Örömmel látta, hogy 

az írásos anyagban minden nyomozási mutató javult. Említést tesz a közúti balesetekről. 

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

kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – köszönti az ülés valamennyi 

résztvevőjét. 

Néhány gondolattal kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.  

Elmondja, hogy az elmúlt évi feladataik, céljaik között szerepelt az európai parlamenti 

képviselők és a helyhatósági választások biztosítása, a külső határok védelme, a közterületi 

jelenlét és a közbiztonság fenntartása, kiemelt bűncselekmények felderítése, és nyomozási 

eredmények megtartása, sérülési balesetek számának csökkentése, valamint tovább erősíteni a 

kapcsolatot a polgárőrséggel és egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel. Bízik abban, 
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hogy a kellő időben megküldött részletes tájékoztatót volt idejük a képviselőknek 

áttanulmányozni. Kéri, hogy a főcélok tükrében tekintsenek rá. 

Különösebb kiegészítést nem tesz, egy területre kíván reflektálni, amely a közlekedési 

balesetekkel kapcsolatos. A közúti balesetek száma kettővel kevesebb volt, mint az előző 

évben, tíz balesetből kettő halálos volt. Az illetékességi területeiken – 11 településen – 

összesen két halálos baleset volt, mind a kettő Dévaványán, amelyet sem a forgalom sűrűsége, 

sem az intenzitása nem indokolja. Más körülmények játszottak közre. Úgy gondolja, hogy 

nagyon oda kell figyelniük arra, hogy az idei évben ez ne ismétlődjön meg, a rendelkezésükre 

álló eszközökkel ráhatással lesznek.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Oltyán Sándor rendőr ezredesnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

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

alapos tájékoztatást kaptak a közrend-közbiztonság helyzetéről.  

A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági ülésen elhangzottak ismertetését.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – tudomása szerint több alkalommal volt ellenőrzés Dévaványán, 

amely az alkoholfogyasztást, ittas vezetést helyezte előtérbe, valamint történtek vezetői 

engedélyek bevonásai is. Kérdése, hogy ezen ellenőrzési területeken pozitív, vagy negatív 

változások vannak? Ezek javulását lehet-e orvosolni, esetlegesen több ellenőrzéssel? 

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy 

összességében mérik a közlekedési baleseteket és az ittas részarányt. Az elmúlt évben éppen 

nem csökkent 10 % alá.  

A szonda használatát célirányosan alkalmazzák. Megállapításuk, hogy az utóbbi időben nem 

csökkent az ittasan közlekedők száma, amely szerencsére a balesetekben nem jelent meg. A 

tavaly előtti év számukra is megdöbbentő volt, nagyon sok volt az ittasan vezetők száma, a 

tavalyi évben kevesebb, az idei év mérséklődni látszik. Az már számukra nem jó, ha a 

balesetben derül ki az ittasság. A visszaszorításban folynak a visszaszorító kampányok 

iskolákban, középiskolákban, ahol tudnak, megjelennek. Visszatartó ereje a közúton van, a 

közúton történő ellenőrzéseknél. Megjegyzi, hogy elsősorban nem a fiatal korosztály érintett 

ebben. Szól a vezetéstől való eltiltásától, az őrizetbe vételről, valamint a bírósági eljárásról. 

Úgy gondolja, hogy ennek van igazán visszatartó ereje.  

Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni a felvétésére kapott reagálást.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni a színvonalas beszámolót.  

A közutak állapotára hívja fel a figyelmet, ami miatt balesetek is következtek és 

következhetnek be. Célszerű lenne az utak ellenőrzése, valamint az is, hogy a rendőrség is 

jelezze a megyei közút fenntartó felé, hogy problémák vannak az utak állapotával.  

Szól az Eötvös út állapotáról, amely nagyon rossz. Megjegyzi, hogy az említett utcában óvoda 

is található. Említést tesz a súlykorlátozásról. Kérdése, hogy az óvoda környékére 30 km-es 

korlátozó táblát ki lehetne-e helyezni? Fontosnak tartaná az említett részre térfigyelő kamera 

felszerelését. Említést tesz az őrs létszámáról.  

Köszöni a figyelmet. Gratulál a rendőrség munkájához.  

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – a közutak állapotával kapcsolatban 

elmondja, ha az önkormányzat jelzéssel él az utak állapotára vonatkozóan, abban az esetben 

kikérik a rendőrség véleményét. Véleményüket nem hétköznapi emberként alakítják ki, 
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hanem baleseti helyzetre, illetve veszélyességére való tekintettel. Tehát a hozzájuk írt levelet 

alátámasztják a rendelkezésükre álló adatokkal.  

Elmondja, hogy korábban a Képviselő-testület kérte, hogy a sebesség ellenőrzést csökkentsék 

minimálisra, azokon a helyeken, ahol ők nagyon fontosnak tartották, amiatt, hogy ott nagyon 

rossz volt az út minősége. Az ellenőrzéseket visszafogták. Szól a sebesség megválasztásáról a 

rossz utak tekintetében. A sebesség korlátozására a belterületi önkormányzati utakon az 

önkormányzatnak van lehetősége. Ilyen ügyben is, ha kérik, megteszik véleményüket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a kapitányságvezetőnek az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a képviselő által említett út állami közút. Nem régiben volt az éves 

közlekedésbiztonsági bejárás az illetékes szakemberekkel közösen, ahol szükséges volt, ott 

tettek javaslatot. Ha érkezik javaslat, azt oly módon kivizsgálják, ahogyan a kapitány úr 

elmondta.  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – köszönti a jelenlévőket. A tájékoztatót elolvasta, amelyet 

színvonalasnak tart.  

A tájékoztató mellékletében a közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma, valamint az 

óraszám is csökkenést mutat az elmúlt évekhez képest. Mi ennek az oka? 

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – szól a nyilvános és zárt adatokról. 

Ahhoz, hogy az adatok nyilvánosak legyenek, felmentést kell kérnie. Szól az őrs létszámáról, 

a munkahely változtatásról, amely nem csak a rendőrséget érinti. A számokból látható, hogy 

közbiztonsági deficit nem keletkezik, érzik azt, hogy hol kell nagyon odafigyelni. Szól arról, 

hogy a rendőrőrsök közösen látnak el feladatot, illetve figyelnek arra is, hogy az iskolákban 

végzősök közül ide is kerüljön dolgozó. A lakosok ahhoz szoktak hozzá, hogy 8 fő helyett 10 

fő van az őrsön. Oda kell figyelniük, hogy a létszámot visszatöltsék.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Kónya Dávid képviselő részére.  

Kónya Dávid képviselő – a jelenlegi létszám utánpótlásáról szeretne néhány gondolatot 

hallani.  

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – elmondja, hogy a toborzás folyamatos a 

főkapitányság humánszolgálata részéről is.  

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

Nyuzó Marietta képviselő – említést tesz a pályaelhagyásról.  

Kérdése, hogy a romló, vagy rossz utak a balesetek számát növelik, befolyásolják, vagy nincs 

jelentősége? 

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – elmondja, hogy a baleseti okoknál 

mindig kitérnek az út állapotára is. A rosszabb utakon a felelősségteljes emberek lassabban 

közlekednek. Ahol utakat készítenek, ott bátrabbak az emberek, inkább ott keletkeznek 

balesetek. A romló utak nem vetítették elő, nem bizonyították azt, hogy a balesetek ott 

keletkeznek.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a rendőrség és a polgárőrség között nagyon jó a 

kapcsolat. Röviden említést tesz a személyes tapasztalatairól. Úgy gondolja, hogy 

Dévaványán a közbiztonság helyzete nem romlott, ami részben köszönhető a településen 

felszerelt térfigyelő-kameráknak is. A polgárőrség létszáma is fogy, de azért kitartóak már 21 

éve. 

Oltyán Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető – elmondja, ha a polgárőrök megkezdik a 

szolgálatot, akkor telefonon bejelentkeznek a rendőrkapitányság szolgálatot végző 

parancsnokához, ez egy jogi kategória, ettől kezdve közös szolgálatnak minősül. A törvény 

ereje védi a polgárőröket. A szolgálatot irányító parancsnok el tudja őket érni probléma 

esetén. Elmondja, hogy az elmúlt években nagyon szépen együtt tudtak dolgozni.  
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A kapitányságvezető megköszöni a polgárőröknek, az önkormányzatnak az együttműködést, 

további jó munkavégzést kíván.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a kapitányságvezetőnek az elmondottakat.  

A civil szervezeteknél változások lesznek, amire az önkormányzatnak nincs ráhatása. 

Munkájukat továbbra is segíteni kívánják.   

Bízik abban, hogy a polgárőrséggel együttműködve hasonló jó eredményeket tudnak hozni a 

jövő évben is.  

Megköszöni a felmerülő kérdésre adott választ, a részletes és színvonalas tájékoztatót, 

valamint azt, hogy az ülésre eljöttek. További munkájukhoz sok sikert és eredményességet 

kíván. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót, megköszönve 

a Szarvasi Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs vezetőjének és dolgozóinak a végzett 

munkát kéri, az kézelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

132/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-közbiztonság 2019. 

évi helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A képviselő-testület megköszöni a Szarvasi Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs 

vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

(A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak teljesülésüléséről szóló tájékoztató megvitatása.  

A polgármester köszönti Dorogi Jánost a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét. Az írásos anyagban leírtakból semmit nem kíván kiemelni. Elmondja, hogy 

2019. évben 35 halálozással kevesebb történt, mint az előző évben. A születések száma pedig 

szépen alakult, így a népesség fogyás nem olyan magas. A lakosság és kollegái visszajelzése 

alapján elmondja, hogy a Kft. a tevékenységét jól végzi. 

Megköszöni azokat a napelemes lámpákat, amelyeket közösen szereltek fel a temető területén. 

Ez egy nagylelkű felajánlás volt a kft. részéről, a lakosság megelégedéssel vette azt tudomásul 

és használatba. Említést tesz a hulladékszállítással kapcsolatos problémákról, amelyeket a cég 

orvosol. Elmondja, hogy a temetőben történő fűnyírást 2 fő közfoglalkoztatott dolgozóval 

tudják segíteni.  
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Megadja a szót az ügyvezető részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg. 

Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – köszönti a testületi ülésen jelenlévőket. 

A leírtakhoz rövid kiegészítést kíván tenni.  

Szól a temetőben lévő kripta állapotáról, amelyben jelenleg 8 fő van elhelyezve. A viharos 

szél megborította a díszelemeket, lezuhantak a földre. Szól a kriptában eltemetett személyek 

temetési időpontjairól. A problémát az jelenti, hogy nem találnak olyan személyt, aki 

diszponálna, rendelkezhetne az említett sír felett. Nincs megváltási ideje, elképzelhető, hogy 

korábban 100 évre válthatták meg 1885-ben. Gondozó sem ismert számukra. Kérése a 

képviselő-testület felé, hogy nyújtsanak segítséget abban - összehangolva a Kft. dolgozóival -, 

hogy a kriptán lévő zöldnövényzet kerüljön lebontásra, a fent lévő díszeket, pedig helyezzék 

alulra, a kerítésen belül mivel, azok balesetveszélyesek és a közelében lévő síremlékeket is 

megrongálhatják. Mindent el fognak követni annak érdekében, hogy rendeződjön a helyzet. 

Szeretné, ha halottak napjára megoldódna a probléma, amire van még egy hónapjuk.    

Patkós Istvánné Dávaványa, Táncsics u. 5. szám alatti lakosnak fejezi ki köszönetét a 

tekintetben, hogy egy kerekesszéket bocsátott rendelkezésükre, amely a ravatalozóba van 

elhelyezve. Az idős és mozgásukban korlátozott emberek részére ez nagy segítséget jelent. 

Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. A felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az ügyvezetőnek, valamint 

Patkós Istvánnénak a nagylelkű felajánlást.    

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

bizottsági ülésen jelen volt Dorogi Úr is, aki részletes tájékoztatást adott számukra, a feltett 

kérdésekre kielégítő válaszokat adott.   

A bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 

testület felé. A bizottság megköszönte a Kft. dolgozóinak a munkáját.  

A bizottság elnöke röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni Dorogi Úrnak, hogy foglalkozott a kripta ügyével, 

amit a bizottsági ülésen vetett fel. Úgy gondolja, hogy egy épített örökségről van szó, ami 

úgymond a temető színfoltja. Valamilyen formában vissza kellene állítani eredeti formájába a 

kriptát, esetleg pályázati úton, ha lesz rá lehetőség. Jó ötletnek tartja, hogy az építményről a 

borostyánt szedjék le. Megnézte személyesen a kriptát, beázás nem tapasztalható, véleménye 

szerint megmenthető.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő testületi ülésen foglalkozni 

fognak az urnafal bővítésével, az ezzel kapcsolatos anyag beterjesztésre fog kerülni. 

Elmondja, hogy 1-2 évre elegendő hely van az urnafalban, időben kívánnak lépni ez ügy 

tekintetében. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Megköszöni Dorogi Úrnak és a Kft. dolgozóinak a munkáját.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Pietas Kft. tájékoztatóját,  kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 



12 

 

Határozat: 

133/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Temetkezési és 

Szolgáltató Kft. 2019. évről szóló tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről, a 

temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

hatályosulásáról - elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni a Pietas Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak a 

munkáját.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Pietas Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a Hivatalvezető Úrnak, a Kapitány Úrnak, az 

Őrsparancsnok Úrnak, valamint Dorogi Úrnak, hogy elfogadták a meghívást és tájékoztatást 

adtak tevékenységükről, valamint a felmerülő kérdésekre kielégítő válaszokat adtak.  További 

jó munkát kíván számukra.  

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Juhász Sándor a Kft ügyvezetője a beszámolót elkészítette. 

Az Önkormányzata sikeresen pályázott a „Helyi termelői piac épületének létesítésére” a TOP-

1.1.3-15-BS1-2016-00016 kódszámú pályázati kiírás keretében. 

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Bethlen Gábor utcában megvalósult az új termelői piac.  

A piac üzemeltetési feladatait 2018.12.01-től az Agricola Dévaványa Kft. látja el. Jelen ülésen 

tudnak elemezni egy teljes lezárt évet.  

Az írásos anyagban látható, hogy a piaci helypénzekből származó bevétel 2019.09.01. és 

2020.08.31 közötti időszakban 1.183.850,- Ft volt. 

A kiadási oldalon munkabér+közteher, valamint a szemétszállítási és bérleti díj szerepel 

844.341,- Ft összeggel. Megállapítható, hogy az üzemeltetés nem veszteséges. A helypénzek 

miatt felmerülő problémák is megoldódtak. Úgy gondolja, hogy a piac jól működik, keddi 

napokon kevesebb árus van, mint a pénteki napokon, vasárnap pedig alig van árus. 

Megjegyzi, hogy a vasárnapi napokon helypénzt sem szednek.   

Elmondja, hogy a Kft. ügyvezetője a mai ülésre más egyéb jellegű elfoglaltsága miatt nem 

tudott eljönni, a bizottsági ülésen jelen volt.   

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság a beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol a testület felé. Az ülésen 

felmerülő kérdésekre az ügyvezető kielégítő válaszokat adott.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
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dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel fogadta a csomagot, amelyhez a polgármester által 

írt levél volt mellékelve. Ezúton köszöni meg az egy zsák burgonyát, amelyet a nyugdíjasok 

részére juttattak el. Kérdése, hogy hány fő részesült az adományban? 

Valánszki Róbert polgármester – a levelet a képviselő-testület nevében írta, nekik is jár a 

köszönet. Ez a téma nem tartozik szervesen ehhez az előterjesztéshez. A termelés sem a  

Kft-hez tartozik, az ügyvezető felügyeli a munkafolyamatot. A startminta program keretében 

az egyik programelem keretében folytat az önkormányzat kertészeti tevékenységet. Elmondja, 

hogy az idei évben 2 hektár területen termeltek burgonyát. Úgy döntöttek, hogy nemcsak 

eladásra termelnek, hanem próbálják segíteni az itt élő embereket. Az idei évben a 65 év 

feletti nyugdíjasok részére juttattak el burgonyát, azokhoz a háztartásokhoz, ahol legalább egy 

65 év feletti lakos él, összesen 1.100 háztartásba. A jövő évben terveznek hagymát is adni a 

lakosok számára. A kertészet a program keretében egy önmagában megtérülő foglalkoztatási 

forma, valamint a varroda és a szőnyegszövő is.  

A jövő évben fognak erről is tárgyalni, hogy milyen irányba induljanak el. 

Megkérdezi, hogy a piaccal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

134/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AGRICOLA Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz.) által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(Az AGRICOLA Dévaványa Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékelése. 

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke a beszámolót elkészítette, 

amelyet megküldött a képviselő-testület részére. A rendkívüli helyzetre való tekintettel is 

végezte a bizottság a munkáját, a lehetőségekhez mérten. Elmondja, hogy a bizottság tagjai 

között volt cserélődés is, Szabóné Szilágyi Edit helyett Hajdu Ildikó lett a bizottság tagja. 

Szabóné Szilágyi Editnek megköszöni a munkáját, Hajdu Ildikó részére pedig jó 

munkavégzést kíván.  

A polgármester megadja a szót Varga Istvánné elnök részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke – köszönti az ülésen 

megjelenteket. 
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A leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a 

beszámolót. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Varga Istvánné elnöknek az elmondottakat.  

Az írásos beszámoló részletesen bemutatja tevékenységüket, amely szerteágazó.  

Megadja a szót Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

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

a bizottság a tájékoztatót egy tartózkodással elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megköszöni az Értéktár Bizottság munkáját. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

135/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési 

Értéktár Bizottság beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az Értéktár Bizottság tagjainak a végzett munkát.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításával kapcsolatos.  Az 

előterjesztésben 1.197 eFt előirányzat növekedésre tesz javaslatot Faragóné Barz Krisztina 

gazdálkodási irodavezető. A módosítást követően a költségvetés főösszege bevétellel, 

kiadással egyezően 3.307.931 eFt-ra módosul. 

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

anyaghoz kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen jelenlévőket. 

Elmondja, hogy a módosítás összege nem nagy, mivel május 31-ével módosították a 

költségvetést. Ez a második módosítás június 30-ai időpontra vonatkozik. Elmondja, hogy egy 

hónapi előirányzat módosítást terjesztenek elő a mai ülésre.  

A Margaréta Intézmény esetében nem változik az előirányzat, csak sorok közt történt 

átcsoportosítás. 

Az előterjesztésben felsorolta, hogy milyen tételek változtak. 1 fő létszámnövekedés történt 

2020. április 1-jétől, 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó felkerült foglalkoztatásra.  
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Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási 

táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.  

Az irodavezető elmondja, hogy a javaslat elfogadásával a 2020. évi költségvetési rendelet 

főösszege 3.306.734 eFt-ról 3.307.931 eFt-ra módosul. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság a rendelet módosításával egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének 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 – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  

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

bizottságuk szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerdai ülésén szintén 

véleményezte az előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértenek.  

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

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 3.306.734 eFt-ról 3.307.931 eFt-ra módosuljon 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának 2020. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-

testület az 1/2020.(I.31.) számú rendeletével fogadta el, 1.467.892 eFt költségvetési 

bevétellel, 2.914.184 eFt költségvetési kiadással, 1.446.292 eFt költségvetési egyenleggel.  

A június 30-ig pénzügyileg teljesült teletekről kapnak jelen előterjesztésben tájékoztatást. 

A polgármester megadja a szót a gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a tájékoztatóban 

szereplő adatok a 2020. június 30-ig pénzügyileg teljesült tételeket tartalmazzák.  
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Röviden felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a közhatalmi bevételek teljesítése a 

megszokottól eltérő, hiszen szeptember 30-áig ki lett tolva az iparűzési adó megfizetése, ami 

meglátszik a bevételek teljesítésén is. Tudott, hogy a gépjármű adót elvonta a kormány, így az 

abból származó bevétel az önkormányzat bevételéből hiányzik.  

A működési kiadások teljesítése 50,2 %, amely időarányosnak mondható. 

A működési bevétel elmarad a szokásostól, amely 47,6 %. 

A földhaszonbérleti díjak teljesülése az idei évben is a második félévben várható. Bízik 

abban, hogy a bevételek teljesülése a következő módosításkor már időarányos lesz.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az írásos anyagot.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Sajnálatos, hogy a veszélyhelyzet miatt nem úgy alakulnak a bevételek, ahogyan tervezték. 

Röviden említést tesz a következő évi költségvetés összeállításáról. Megjegyzi, hogy 

működési hiány nem tervezhető. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A testület felé elfogadásra javasolják az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

136/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. június 

30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 20120 évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente 5 évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el (2018-2023), amelyet a 31. § (4) bekezdése 

értelmében két évente át kell tekinteni és szükség szerint felül kell vizsgálni. 
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A HEP felülvizsgálatot minden esetben HEP Fórum kell, hogy megelőzze. A jelenlegi 

közegészségügyi veszélyeztetettségre való tekintettel egy innovatív megoldást javasolnak az 

esélyegyenlőségi fórum lebonyolítására, így a fórumot elektronikus formában folytatják le. 

A HEP Fórumra meghívottaknak megküldik a hatályos HEP intézkedési terv tábláját 

tanulmányozásra. Kérik az érintetteket a véleménynyilvánításra, felmerülő újabb problémák 

és ezek megoldási javaslatainak megfogalmazására, melyet kérnek elektronikus úton 

megküldeni. Az így kapott válaszokból, hozzászólásokból készülne a Jegyzőkönyv, melyet a 

következő Képviselő-testületi ülésen előterjesztenek. (2020. október 29.) 

HEP Fórum érintettjei:  

- Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Dévaványa Polgárőrség 

- Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

137/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése 

alapján a Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatának 

megtartását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HEP felülvizsgálatáról írásban 

értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában 

résztvevő és közreműködő partnereket.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Elmondja, hogy a 2020. július 25. napján megtartott rendes ülésén a 79/2020.(VI.25.) Dv. Kt. 

határozat, valamint a 80/2020.(VI.25.) Dv. Kt. határozatával döntött az Agricola Dévaványa 

Korlátolt Felelősségű Társaság és a VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, 
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Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításáról és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratáról. 

A társaság székhelye elírásra került, ezért szükséges a Társaságok okiratának módosítása. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, az alapító okirat módosításával egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 

módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

138/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosítását és a módosításokkal egységes 

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

elfogadja. 

 

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

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

Melléklet:  1 db Alapító Okirat Módosítása 

                  1 db Alapító Okirat 

                  
1. melléklet 

Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság  
Társasági szerződését módosító okirat 

 

Alulírott tagok, az Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság jelenleg hatályos 

társasági szerződését teljes terjedelmében hatályon kívül helyezzük és a következők 

szerint állapítjuk meg az új társasági szerződést: 
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Agricola Dévaványa Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
- 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve - 

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz. 

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

 

1.5. A társaság fióktelepe(i):  - 

1.6. Elektronikus kézbesítési cím: onkormanyzat@devavanya.hu 

Kelt: Dévaványa, 2020. szeptember 24. 

Tagok aláírása: 

 

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

 

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

        Név: Juhász Sándor 
 

 

 

2. melléklet 

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

Társasági szerződése 

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

társasági szerződését: 

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

1.1. A társaság cégneve: Agricola Dévaványa Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Agricola Dévaványa Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
- 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve - 

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz. 

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

 

1.5. A társaság fióktelepe(i):  - 

1.6. Elektronikus kézbesítési cím: onkormanyzat@devavanya.hu 

 

2. A társaság tagjai 

2.1. Név: Dévaványa Városi Önkormányzat 

       Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725327 

       Székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviseletre jogosult neve: Valánszki Róbert polgármester 

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

 

2.2. Név: Juhász Sándor 

      Születési hely, idő: Dévaványa, 1969.02.01. 

      Anyja neve:  Czakó Irén 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Bartók Béla utca 1. 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 
3.1. Főtevékenység:   

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

 

3.2. Egyéb tevékenységi körök: 

            0112’08 Rizstermesztés 

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

            0115’08 Dohánytermesztés 

            0116’08 Rostnövénytermesztés 

            0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

            0124’08 Almatestű, csonthéjas termesztése 

0125’08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

0126’08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 

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

0129’08 Egyéb évelő növény termesztése 

0150’08 Vegyes gazdálkodás 

0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás 

0163’08 Betakarítást követő szolgáltatás 

0164’08 Vetési célú magfeldolgozás 
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3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

4611’08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

4612’08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  

4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

4619’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 

4621’08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 

4676’08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 

4776’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

4941’08 Közúti áruszállítás 

5210’08 Raktározás, tárolás 

5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

5224’08 Rakománykezelés 

5229’08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

8129’08 Egyéb takarítás 

8130’08 Zöldterület-kezelés 

4675’08 Vegyi áru nagykereskedelme 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

1623’08 Épületasztalos-ipari termékek gyártása 

2361’08 Építési betontermék gyártása 

3101’08 Irodabútor gyártása 

3109’08 Egyéb bútor gyártása 

4120’08 Lakó-, és nem lakó épület építése 

4211’08 Út, autópálya építése 

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4311’08 Bontás 

4321’08 Villanyszerelés 

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

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

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

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság határozatlan időtartamra jött létre. 

5. A társaság törzstőkéje 

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

hárommillió forint készpénzből áll.  

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

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

a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli 

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

a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített 

pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért. 

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

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 
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Törzsbetét összege:  2 900 000 Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

Készpénz 2 900 000 Ft. 

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

szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára jelen okirat aláírását 

megelőzően. 

6.2. Név (Cégnév): Juhász Sándor 

Törzsbetét összege: 100 000 Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 100 000 Ft. 

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

szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára jelen okirat aláírását 

megelőzően. 

 

7. Pótbefizetés 

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

8. Üzletrész 

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

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

több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; 

jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján 

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

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

gyakorlásával. 

8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész 96,66 % 

Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 

2. üzletrész 3,33 % 

Név (Cégnév): Juhász Sándor 

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 

 

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

mértékben befizette, kivéve ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve 

a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az 

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

által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrész megszerzésére 

jogosultság a fenti sorrendben illeti meg. 

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

szükséges. 

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

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

értékesítés. A döntésre a határidő 30 nap. 

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

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

10. A nyereség felosztása 

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

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

eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját 

tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a 

kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.  

 

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által 

felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg. 
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10.2. Az eredmény a tagok között az alábbi arányában oszlik meg: 

Név: Dévaványa Városi Önkormányzat 

Arány 99% 

Név: Juhász Sándor 

Arány: 1% 

 

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

a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. 

 

10.4. Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

11. A társaság taggyűlése 

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 

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

 

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

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Név (Cégnév): Dévaványa Városi Önkormányzat 

szavazatszám: 99 db, arány: 99 % 

Név (Cégnév): Juhász Sándor 

szavazatszám: 1 db, arány: 1 % 

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

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

napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül 

határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell 

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

 

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal 

rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 

12. Az ügyvezetés és képviselet 

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

Név: Juhász Sándor 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 1. 

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. február 01. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 

13. Cégvezető 

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 

 

14. Cégjegyzés 

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Juhász Sándor 

15. Felügyelőbizottság 
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

 

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

15.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Nyuzó Marietta 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Bem utca 15.  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 01. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

Név: Földi Imre 

Lakcím: 5510 Dévaványa, József Attila utca 1. 

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

A megbízatás lejárta:  2024. december 31. 

Név: Kónya Dávid 

Lakcím: 5510 Dévaványa, Táncsics u. 26. 

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 01. 

A megbízatás lejárta:  2024. december 31. 

16. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 

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

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 26. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

 

17. A társaság megszűnése 

 

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

a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 

 

18. Egyéb rendelkezések 

 

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

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

Cégközlönyben tesz eleget. 

 

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi 

üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az 

egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett 

akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem 

jelent be újabb tagot. 

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

alkalmazni. 

Kelt: Dévaványa, 2020. szeptember 24. 

Tagok aláírása: 

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

        Név: Dévaványa Város Önkormányzata – képviseli Valánszki Róbert polgármester 

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

        Név: Juhász Sándor 
 

 

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

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

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, az alapító okirat módosításával egyetértenek.  

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

Felelősségű Társaság Alapító Okiratának a módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

139/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 
 

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

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

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

2. mellékletében foglalt adattartalommal elfogadja. 

 

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

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

Melléklet:  1 db Alapító Okirat Módosítása 

                  1 db Alapító Okirat 

                  
1. melléklet 

VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
Alulírott alapító, jelenleg hatályos alapító okiratát teljes terjedelmében hatályon kívül 

helyezem és a következők szerint állapítom meg az új alapító okiratot: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 
 
1.1. A társaság cégneve: VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve:  VÁNYA-SZOLG Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
   

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
 
  

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz 

 

A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

1.4. A társaság telephelye(i): 

1.5. A társaság fióktelepe(i):   

Kelt: Dévaványa, 2020. szeptember 24. 

Az alapító aláírása: 

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

Név: Valánszki Miklós Róbert 

 

 

 

2. melléklet 

VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

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

szerkezetű alapító okiratát: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 
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1.1. A társaság cégneve: VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített cégneve:  VÁNYA-SZOLG Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
 
   

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
 
  

1.3. A társaság székhelye: 5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz 

 

A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

1.4. A társaság telephelye(i): 

1.5. A társaság fióktelepe(i):   

2. A társaság alapítója 
Név:   

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

Cégnév (név):
 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725327 

Székhely:  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Képviseletre jogosult neve:  Valánszki Miklós Róbert 

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

 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 
3.1. Főtevékenység:4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 

1623’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

2361’08 Építési betontermék gyártása 

3101’08 Irodabútor gyártása 

3102’08 Konyhabútorgyártás 

3109’08 Egyéb bútor gyártása 

4211’08 Út, autópálya építése 

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4311’08 Bontás 

4321’08 Villanyszerelés 

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

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

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

7111’08 Építészmérnöki tevékenység 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

 

4. A társaság működésének időtartama 
A társaság időtartama: a) határozatlan. 

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

5. A társaság törzstőkéje 
5.1. A társaság törzstőkéje  3 000 000 Ft, 

azaz hárommillió forint, amely 

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

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

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

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

benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság 
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mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai 

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

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

tartozásaiért. 

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

6. A tag törzsbetétje 
Név (Cégnév):Dévaványa Város Önkormányzata 

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: 3 000 000 Ft. 

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

befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.  

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

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

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

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

a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

 

 

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

bejegyzésével keletkezik.  

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

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

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

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

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

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

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

fizetőképességét.  

 

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

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

közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 
11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

 Név:
 
Juhász Sándor 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 1. 

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

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

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

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

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

Az ügyvezetői megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

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

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

12. Cégvezető 
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 

a) sor kerülhet. 
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b) nem kerülhet sor. 

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

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

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

Kinevezés kezdő időpontja:  ...........................................................................................................................  

13. Cégjegyzés 
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Juhász Sándor 

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

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

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

és 

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

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b) Név:   

és 

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

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2.  A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Nyúzó Marietta 

Lakcím:  5510 Dévaványa, Bem utca 15.  

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

Név:  Földi Imre 

Lakcím:  5510 Dévaványa, József Attila utca 1. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta:
 
2024. december 20. 

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

Lakcím:  5510 Dévaványa, Táncsics u. 26. 

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta:
 
2024. december 20. 

15. Könyvvizsgáló 
A társaság könyvvizsgálója: 

Név: Galuska Józsefné 

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

Kamarai nyilvántartási száma: 002790 

Cégnév:   

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

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

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

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

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

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

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

A megbízatás kezdő időpontja:  2019. december 20. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 20. 

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

meg. 

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

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

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján 

tesz eleget. 

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

Kelt: Dévaványa, 2020. szeptember 24. 

Az alapító aláírása: 

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

Név: Valánszki Miklós Róbert 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 

körzetének véleményezése. 

A polgármester elmondja, hogy a Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi 

központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a 

területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek 

megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 

1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi 

önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

Az elmondottak alapján a Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Dévaványa 

Város Önkormányzatához, hogy az általuk 2020. február 27-én kelt TK/035/00127-7/2020. 

iktatószámú levél mellékleteként megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárai alapján véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot 2020. október 15. 

napjáig szíveskedjen részükre megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Gyulai Tankerületi Központ által kialakított, a 

kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárát, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 
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Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

a bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

140/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi Központ 

által küldött a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakításával, 

továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetével. 

 

Kötelező felvételt biztosító iskola Dévaványa településen: Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6.) 

 

Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

intézmények: 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye (5500 Gyomaendrőd, 

Mirhóháti u. 11.) 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye (5510 

Dévaványa, Bem u. 4.) 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Dévaványa 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban az alábbi: 

 

 Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 19 fő, 

 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye 2 fő. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Gyulai Tankerületi Központot a 

döntésről értesítse.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2020. október 15. 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról 

döntéshozatal, a Bírálati szabályzat, „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás elfogadása. 
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Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 

esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 

tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi 

költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica 

többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a 

települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint - az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma finanszírozásával - a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő 

elkülönített forrás. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet (szolgál. 

A Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétel az előterjesztésben részletezve van, 

amely 2 tanulmányi félévre pályázható. 

A Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétel az előterjesztésben szintén 

részletezve van, amely 6 egymást követő tanulmányi félévre pályázható. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje szintén részletezésre került az írásos 

anyagban.  

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1. 

A csatlakozott Önkormányzatnak az „A” és „B” típusú pályázatot együttesen 2020. október 

5. napjáig kell kiírni. 

A pályázatok Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5. 

A 2020. évi pályázatokra vonatkozó Bírálati Szabályzatát, a Pályázati kiírás-tervezeteket („A” 

és „B” típusú), a Képviselő-testület elé terjesztik elfogadásra. 

A bírálati szabályzatban az egy főre jutó jövedelem jogosultsági határa a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, ami 2020. évben 57.000,- Ft/fő.  

Az előterjesztésben 15 fő támogatására van javaslat, személyenként a tanulmányi hónapokra 

8.000,- Ft/hó összeggel. Ez összesen 1.200.000,- Ft biztosítását jelenti a 2020. év 

költségvetésében. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

Szociális és Egészségügyi Bizottság a Pályázati kiírás-tervezetet és a Bírálati Szabályzatot 

áttekintette és javasolja, hogy Dévaványa csatlakozzon a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.  

Továbbá javasolja a bizottság, hogy a bírálati szabályzatban az egy főre jutó jövedelem 

jogosultsági határát, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ára emeljék, 

ami 2020. évben 85.000,- Ft/fő. A 15 fő támogatását szintén javasolja a bizottság, 

személyenként a tanulmányi hónapokra az előterjesztésben szereplő 8.000,- Ft/hó/fő helyett 

9.000,- Ft/hó/fő összeggel. Ez összesen 1.350.000,- Ft biztosítását jelenti a 2020. év 

költségvetésében. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

A bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint nagy szükség van erre a támogatási 

formára. Sok tehetséges dévaványai gyermeknek tudnak ezzel segítséget nyújtani. Örömmel 
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vette tudomásul, hogy a jogosultsági határt és az egy főre eső támogatási összeget is 

megemelték.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság módosító indítványa alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

141/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához. 

A Képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 

hallgatók, felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében 

elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 

A Képviselő-testület a 2020. évben 15 fő részére, 10 hónapig, havi 9.000,- Ft 

mindösszesen 1.350.000,- Ft összegben biztosít támogatást. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 

2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan az 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltétele szerint. 

Mellékletek: 1. számú melléklet „A” tipusú pályázati kiírás 

2. számú melléklet „B” tipusú pályázati kiírás 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 

rendjének és megállapításának módjára (a 2021. évi pályázatok tekintetében) vonatkozó 

Bírálati Szabályzatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító indítványa alapján kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

142/2020.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 

megállapításának módjára (a 2021. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó 

Bírálati Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a mai ülésre készített írásos anyag mindegyikét 

megtárgyalták és meghozták a szükséges döntéseket.  

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a járványügyi menetrendi intézkedések 

keretében korábban elrendelt vonatpótló buszos szállítást kivezetik, illetve 10 vonal(szakasz)t 

– köztük Dévaványát is érintő 127-es vonalat – érintően a járványügyi menetrend 2020. 

október 1-jével történő felfüggesztését és a teljes körű vasúti közlekedés visszaállítását 

rendelték el. 

E hónap végig tehát még közlekednek a vonatpótló buszok, azt követően viszont a 

megszokott rend szerint járnak a vonatok. 

A csapadékvíz helyzetről is szükséges beszélniük. A július végén lehullott 70-100 mm esővel 

kapcsolatban kellett intézkedniük. Sajnálatos módon több olyan gócpont is kialakult a 

településen, amelyeknél házak is veszélyeztetve voltak, illetve az alacsonyabban lévő 

parasztházak víz alá is kerültek. Azoknak a családoknak, akik segítségért fordultak az 

önkormányzathoz, azok számára tudtak segítséget nyújtani a kárenyhítési alap terhére. A 

kollegái által felmért kár 25 %-át meg tudták kapni a lakosok. Elmondja, hogy 

homokzsákokkal néhány helyen ki tudták rekeszteni a vizet, folyamatos szivattyúzással meg 

tudták gátolni azt, hogy problémák legyenek.  

Elmondja, hogy egy záportározót szeretnének kiépíteni a Homokbánya utca végén lévő 

gödrök átalakításával. Ezzel kapcsolatban Dankó Béla országgyűlési képviselőt levélben 

megkeresték. A mai napon a Békés Megyei Önkormányzattól is keresték a polgármestert ez 

ügy kapcsán. Remélhetőleg október hónapban visszanyitják azokat a TOP-os pályázati 

forrásokat, ahová be tudják nyújtani igényüket. Elmondja, ahhoz, hogy a záportározó 

kivitelezhető legyen, tervekkel kell rendelkezniük. Ilyen tervvel nem rendelkezik az 

önkormányzat. Vízjogi létesítési engedély szükséges, valamint tervező kiválasztása is 

szükséges lesz. E téma kapcsán az októberi képviselő-testületi ülésre fognak előterjesztést 

készíteni. A záportározó megépítésével a Deák Ferenc úti gócpontot talán meg tudják 

szüntetni, illetve bíznak abban, hogy a tervező által adott iránymutatás szerint ez működni 

fog. Szeretnék, ha ez megvalósulna és a problémákat ki tudnák küszöbölni. Megköszöni 

kollegáinak, önkénteseknek, a nemzetiségi önkormányzatnak, a katasztrófavédelemnek, a 

Vidra Járási Mentőcsoportnak, hogy azon az éjszakán és az azt követő napon ott voltak, 

segíteni tudtak és folyamatosan helyt tudtak állni. Elmondja, hogy nem minden lakos volt 

türelmes és megértő, amit elismernek. Elmondja, hogy nincs olyan csapadékvíz-elvezető 

rendszer, amely fel van készülve 1 óra alatt leeső100 mm mennyiségű esővíz azonnali 

elvezetésére. Megjegyzi, ha ez a mennyiség 1-2 nap alatt esik le, akkor nem merült volna fel 

ez a probléma.  
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A strandfürdő és a szálláshelyek bevételével kapcsolatban szól röviden a polgármester.  

Elmondja, hogy július 1. és szeptember 15. közötti időszakban volt nyitva a strand. Az elmúlt 

év hasonló időszakához viszonyítva a strand  az idei évben 1.614.879,- Ft-tal több bevételt 

termelt. A strand összes bevétele az említett időszak alatt 9.797.498,- Ft volt.  

A szállások tekintetében elmondja, hogy az elmúlt év ugyanezen időszakához viszonyítva a 

vendégéjszakák száma kevesebb volt, ebből eredően 2019. évben az összes bevétel 

4.503.747,- Ft volt, míg 2020. évben 3.934.200,- Ft. Tehát az összes bevétel az elmúlt évhez 

viszonyítva 569.547,- Ft-tal kevesebb volt. Ha összegzi a strand és a szálláshelyekből 

származó bevételeket, akkor megállapítható, hogy 1.045.332,- Ft-tal volt több az idei évi 

bevétel.  

A polgármester elmondja, hogy a strandon lévő büfé üzemeltetésével, a belépődíjakkal és a 

szálláshelyekkel kapcsolatosan a következő testületi ülésre kér előterjesztést a strandfürdő 

szakmai koordinátorától. 

Megadja a szót Rózsa Andrea részére. 

Rózsa Andrea a strandfürdő szakmai koordinátora – a szállásból származó bevételekkel 

kapcsolatban elmondja, hogy a 2019. évi és a 2020. évi vendégéjszakák között nagyobb az 

eltérés, mint a bevétel. A 2019. évi bevételeknél szerepel az előleg összege, az idei évben 

előleg befizetés nem volt. Az elmondottak miatt a különbség még nagyobb.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Rózsa Andreának az elmondottakat.  

Örülnek annak, hogy ezen időszak alatt ekkora bevételt tudott realizálni a strand.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – röviden szól a vonat és az autóbusz közlekedésről, valamint 

az autóbuszok megállóhelyeiről.   

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

Nyuzó Marietta képviselő – több helyen megjelent már a Békécsaba-Debrecen között lévő út 

építése. Ismert, hogy e témában még döntés nem született. Kérdése, hogy e témában tud-e 

tájékoztatást adni a polgármester? Ismert, hogy a Dévaványához legközelebb eső terv nem 

kapott zöld utat, bízik abban, amely Körösladányhoz közelebb van, az már realizálódni fog, 

nem pedig a határhoz közel lévő út.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a legelső verzió szerint 11 színű út volt. 

Jelenleg 2 színű út van versenyben. Nincs felhatalmazva arra, hogy erről különösebb 

tájékoztatást adjon. Számukra az lenne a legfontosabb út, amely Dévaványához legközelebb 

esik. Röviden említést tesz a Körösladánynál lévő területekről, ahol az út vezetne, ahol 

Dévaványa is rá tudna csatlakozni. A térség polgármesterei azon vannak, hogy az említett 

verzió kerüljön helyzeti előnybe, amellyel a tervezők is egyetértenek. Tehát azon vannak, 

hogy a számukra legkedvezőbb lehetőség valósuljon meg.   

Nyuzó Marietta képviselő – megköszöni a felvetésére történő reagálást.  

dr. Ágoston Sándor levelet küldött a képviselők számára. Az ebben olvasottakra való 

tekintettel kezdeményezi a Dévaványai Települési Értéktár Bizottságba dr. Ágoston Sándor 

munkáinak a felvételét. Megkéri Varga Istvánnét az Értéktár Bizottság elnökét, hogy ebben 

legyen segítségére.  

Elmondja, hogy a DÁMK könyvelésén dolgozó 3 fő a Gyöngy utcai telephelyről, átkerült az 

önkormányzat épületébe. A Gyöngy utcai épületben 1 fő művelődésszervező maradt. 

Javasolja, hogy az 1 fő részére biztosítsanak helyet a könyvtár épületében, vagy a múzeumnál. 

Nem látja célszerűnek gazdaságilag az épületet 1 fő részére fenntartani. Megjegyzi, hogy 

most következik a fűtési szezon. Az ebből származó megtakarítást más célra is fel tudná 

használni a DÁMK. 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a lehetőséget meg 

fogják vizsgálni.  
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Elmondja, hogy összességében mindenki át fog kerülni az új hivatali épületbe. Reményeik 

szerint április hónap végén már tudnak költözni.  

A polgármester elmondja, szakmai indoka volt annak, hogy a dolgozók átkerültek a hivatal 

épületébe.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – egyetért Nyuzó Marietta képviselő javaslatával.  

Nyuzó Marietta képviselő – tudomása van arról, hogy az állam a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázatot írt ki, amelyhez 5 

milliárd forintot biztosít.  

Valánszki Róbert polgármester – erről még nem kaptak értesítést. A polgármester elmondja, 

hogy ilyen jellegű pályázatot minden évben ír ki a Belügyminisztérium az 5000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok számára. Bízik abban, hogy a 

lélekszámot is emelni fogják úgy, hogy Dévaványa is tudjon pályázni. 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott 

pályázaton, amely az orvosi rendelő felújításához kapcsolódik 30 millió forintot nyertek, 

amiről a hivatalos értesítés is megérkezett. A pályázaton elnyert forráshoz 5.734.203,- Ft 

önerő biztosítása szükséges. A felújítással kapcsolatos terv anyag összeáll, így a 

közbeszerzési eljárást is el tudják indítani. Megjegyzi, hogy furcsa megoldással fog 

megtörténni a felújítás. Kéri a képviselőket, hogy a lakosok felé tolmácsolják majd az okát.   

Elmondja, hogy a TOP-os pályázaton nyert forrással (60 millió forint) el kell számolniuk 

2021. június 29-éig. Erre a célra elnyert összes forrás 90 millió forint. Kollegáit kérte, úgy 

ütemezzék a kivitelezést, hogy a TOP-os pályázatban foglalt feltételeknek feleljenek meg és 

látszatja is legyen a felújításnak. Első ütemben a védőnői szolgálat épületét tervezik felújítani, 

amely tervező szinten 120 millió forint. Már említette, hogy 90 millió forint áll rendelkezésre 

pályázati forrásból, a szükséges forrást pedig önerőből kell biztosítaniuk. Elmondja, hogy a 

védőnői szolgálat teljesen el fog készülni, az egész épületben pedig a fűtést valósítják meg.  

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy ismertesse a 

jelenlévőkkel, hogy mit is terveznek.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a TOP-os pályázati forrásból 

szerkezetileg el fog készülni az egész épületnek a felújított szerkezete. Ami azt jelenti, hogy 

az alapozási munkáktól kezdve, a falazat, a födémszerkezet, az új tetőszerkezet el fog 

készülni. Ezen felül a Bm-es pályázat keretében elkészül a védőnői szolgálatnak a belső 

kialakítása teljes mértékben. A villamos és gépészeti részek úgy fognak elkészülni, hogy a 

gépészeti résznél a kazánházban, azt a teljesítményű kazánt be kell építeni, amely az egész 

épület fogja szolgálni. A villamoshálózat kiépítése is hasonlóan fog zajlani, mint a gépészeté. 

A TOP-os pályázatban vállalni kellett napelemek telepítését. Tehát a szerkezet kész épületen 

elkészülnek a napelemek, új bekötése lesz az egész ingatlannak, emiatt az orvosi rendelőből a 

hátsó szélfogónak el kell készülnie, mivel ott lesz a csatlakozás. Meg kell valósítani a belső 

parkolót, valamint a parkolótól a védőnői szolgálathoz vezető járdaszakaszt. Tehát a védőnői 

szolgálatnak teljesen késznek kell lennie akadálymentesítéssel együtt, a többi rész csak 

szerkezet kész lesz. Az épületen kívülről még vakolat sem lesz, mivel ígéret van energetikai 

pályázatra.  

Az irodavezető elmondja, hogy a második ütemben szeretnék az energetikai pályázat 

keretében a hátralévő fűtési, valamint villamos részt megvalósítani, illetve az összes 

nyílászárót beépíteni és a hőszigetelést elkészíteni. Elmondja, ha minden jól megy, akkor a 

felújítás TOP-os, Bm-es, energetikai pályázatból és önerőből fog megvalósulni, két ütemben.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

Ahogyan elhangzott, a védőnői szolgálat teljesen el fog készülni, működési engedéllyel fog 

rendelkezni. Az összes többi pedig szerkezet kész állapotú lesz. Az épületen kívülről a tégla 

fog látszani, nem lesz meg a Széchenyi út felől az új bejáró, a védőnőkhöz csak a parkolón 



35 

 

keresztül lehet majd bejutni, új kerítés sem lesz, és még sorolhatná. Ennek az oka az, hogy 

minél kevesebb önerőt kelljen biztosítani. Kéri, hogy az elmondottak alapján indítsák el a 

felújítást. Szól az energetikai pályázatról. Elmondja, hogy az önerő rendelkezésre áll az 

ingatlanokból származó bevételekből, erre a célra lett elkülönítve. Megjegyzi, hogy az 

értékesíteni kívánt ingatlanokat folyamatosan hirdetik.   

A polgármester elmondja, hogy a rendelőket a Vass-telepi iskolába szeretnék áthelyezni, 

valamint a védőnői-szolgálatot és a vérvételezést is oda tervezik. Ez ügy tekintetében még 

folynak az egyeztetések. Elmondja, hogy a tankerület képviselőjével és az általános iskola 

igazgatójával a holnapi napon fog tárgyalni e témában. A Vass-telepen egy negyedikes 

osztály van jelenleg, a Körösladányi úti telephelyen kell számukra helyet biztosítani. A 

Körösladányi úton ki kell alakítani egy régi technika termet, vizesblokk résszel együtt ahhoz, 

hogy a gyermekek ott tanulhassanak. Ezt önerőből kell megvalósítani. Elmondja azt is, hogy a 

felújítás időtartama nem egy év lesz. Kéri a képviselőket, hogy a lakosokat, ha kérik, az 

elhangzottak alapján tájékoztassák.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az Eötvös úton az orvosi rendelő 

szomszédságában lévő ingatlan előtt vezető kövesút mellett állnak meg a gépjárművek. A 

kövesút melletti részt célszerű lenne feltölteni arra való tekintettel is, hogy jön az esős, téli 

idő.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a közbeszerzés első lépései a jövő hét 

folyamán el fognak indulni. A munka vállalkozásba lesz adva, ott nagyon sokáig vérvételezés 

nem fog történni. Nem látja annak értelmét, hogy most építsenek egy parkolót és másfél 

hónap múlva a kivitelező fel fog vonulni és elkezdi a munkát. Már volt róla szó, hogy az 

orvosi rendelő és a vérvételezés is a Vass-telepi iskola épületében lesz. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a múzeum előtt, a gyermekorvosi rendelő 

előtt elegendő parkoló van.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy egy dévaványai rossz szokásról van szó, 

mivel mindenki az ajtó előtt szeretne megállni a gépjárművével. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy az út szélén lévő lyukakat tömjék be. 

Feke László műszaki irodavezető – már elmondta, ha a kivitelezés elkezdődik, akkor a 

kivitelező nemcsak a belső területet, hanem a külsőt is birtokba fogja venni.  

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

Mile Lajos alpolgármester – a művészetoktatási intézmény felújításával kapcsolatban 

szeretne hallani néhány információt. 

Valánszki Róbert polgármester – a tankerületi igazgatótól tudja, hogy a közbeszerzést 

lezárták, a szerződéskötés előtti hiánypótlások vannak még folyamatban.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást.  

Az új városháza előtt a fák kivágásra kerültek. Javasolja, hogy tájékoztassák a lakosságot a 

fák állapotáról. Tudomása szerint odvas fákról van szó.  

Valánszki Róbert polgármester – a fákról fotók készültek, azok odvasak voltak, többen 

denevérek laktak, méhcsaládok költöztek bele. Szakvélemény alapján döntött arról a 

képviselő-testület, hogy az ott lévő 14 fából 11 fát vágjanak ki. A kertészmérnök a 14 fa 

állapotát mérte fel. A településen több helyen is vannak japánakácok, amelyek hasonló 

állapotban lehetnek, de azokra nem terjedt ki a vizsgálat. Minden szakértelem nélkül 

megállapítható, hogy a fák nem egészségesek. A nagyobb viharok után az ágak töredeznek, 

tele vannak odúkkal. A fákat addig nem szeretnék kivágatni, amíg nem minősülnek 

balesetveszélyesnek, elképzelhető, hogy szükség lesz ilyen jellegű beavatkozásra is. A 

kertészmérnök a 11 fából 8 fának javasolta a kivágását, 3 fának pedig a csonkolását. 

Elmondása és leírása szerint olyan mértékű lenne a csonkolás, hogy a fák szépségét, állapotát 
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és egészségét nem segítette volna már elő. Természetesen kinézetük sem lett volna szép, ezért 

javasolták azok kivágását is. 

Erről tájékoztatást adtak a lakosság számára a Dévaványai Hírlapban, a város honlapján, 

facebook oldalán is. A lakosság részéről elégedetlenséget váltott ki. Sajnálatos módon az 

elmondottak miatt volt erre szükség.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy a megmaradt fákat is vegyék ki – amit a 

lakosok biztos szóvá fognak tenni –, így egységesen lehetne kialakítani a környezetet.  

Valánszki Róbert polgármester – tehát a maradék 3 fa kivágását javasolja a képviselő? 

dr. Ágoston Sándor képviselő – igen, azok kivágását is javasolja. A kertészmérnök javaslata 

alapján kellene ültetni növényeket.  

Valánszki Róbert polgármester – erről a javaslatról a képviselő-testületnek kell döntést 

hoznia. Elmondja, hogy a kertészmérnök által tett javaslat alapján fognak fákat válogatni. 

Elmondja azt is, hogy egy dévaványai lakos 100 db platáncsemetét ajánlott fel, amit 

méltányolnak és fognak belőle ültetni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – az általa tett javaslat miatt vállalja a megrovást.  

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő javaslatával kapcsolatban véleményeket kér a 

képviselőktől.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az épület előtt lévő park kialakításáról már 

döntöttek.  

Valánszki Róbert polgármester – a képviselőnek az a javaslata, hogy a megmaradt 3 fa is 

kerüljön kivágásra. Célszerű lett volna azokról is levágni a szárazágakat. Már elmondta, hogy 

a kertészmérnök ezek kivágását nem javasolta. Kérdése, hogy foglalkozzanak ezzel a témával 

annak érdekében, hogy egységesen legyen beültetve a terület?  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy megnézte a területet. Véleménye szerint 

nagyon csúnyán néz ki a megmaradt 3 fa, nem illik a képbe.   

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Köleshalmi út felől érkezőket a 

kilátásban is zavarja a megmarad fa.  

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az októberi képviselő-testületi ülésen 

térjenek vissza e téma tárgyalására.  

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a járvány miatt a gyermekorvosi rendelő előtt 

kell várakozniuk a szülőknek a gyermekeikkel. Rövid időt töltenek kint, mivel időpontra 

mennek és a rendelés folyamatos. Egyszerre egy gyermek és egy szülő mehet be a váróba. 

Javasolja, hogy a bejáratnál állítsanak fel egy sátrat, ha esik az eső, az fedezéket biztosítson a 

várakozók számára. Megjegyzi, hogy rövid időről van szó. Ebben kérne segítséget.  

Tudomása szerint október 1-jétől kötelező lesz a gyermekek lázmérése. Kérdése, hogy a 

lázmérők beszerzése megtörtént-e? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy 6 db lázmérő beszerzése már megtörtént. 

Az önkormányzat által működtetett orvosi rendelőkbe, a védőnőkhöz, a strandra került, 

valamint maradt egy az önkormányzatnál is. Az aljegyzőtől azt az információt kapta, hogy az 

óvodák, a bölcsődék részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kormányhivatalokon 

keresztül biztosít érintésmentes lázmérőket. Ha erre nem kerül sor, az önkormányzat be fogja 

szerezni, addig a meglévőket fogják átcsoportosítani.   
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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 megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

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

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-7/2020.iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1715 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


