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DV/717-13/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-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 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: - 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság tagja, Faragóné Barz 

Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Bakó Bernadett a 

DÁMK igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a HVB tagját, a lakosság képviselőit, a vendégként 

meghívottakat, a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy Ambruzs-Szabó József képviselői mandátumáról 2020. 

október 1. napjával lemondott. 

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselő választáson a sorban következő 

legtöbb szavazatot (568) Laskainé Kiss Alexandra kapta. 

A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság tagja 

részére. 

Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság tagja – köszönti a polgármestert, az 

aljegyzőt, a képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévőt.  

Elmondja, hogy Ambruzs-Szabó József a képviselő-testületnek intézett, de a polgármester 

részére személyesen átadott írásos megkeresésében közölte, hogy 2020. október 1. napjával 

lemond képviselői mandátumáról.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - továbbiakban: 

Mötv. - 29. § (1) bekezdés f) pontja értelmében „Az önkormányzati képviselő megbízatása 

megszűnik: lemondással.”  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

21. § (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik 

meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választások eredményét megállapító 

választási jegyzőkönyv szerint az egyéni listán a következő legtöbb (568) szavazatot szerzett 

jelölt Laskainé Kiss Alexandra. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény - továbbiakban: Ve. -  307/N. § (1) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy „a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek 

alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni 

választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.” 

Ennek megfelelően Dévaványa Helyi Választási Bizottsága 2020. szeptember 23. napján a 

2/2020.(IX.23.) Dv.HVB. határozatával megállapította, hogy a 2020. október 1-jével 

megüresedett képviselői helyet Laskainé Kiss Alexandra FIDESZ-KDNP képviselő jelölt tölti 

be. A határozattal szemben fellebbezés nem került benyújtásra, így a jelölt átvette 

megbízólevelét a HVB elnökétől. A Mötv. 28. § (2) bekezdése értelmében „az önkormányzati 

képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztását követő 

ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír 

alá.” 

 

A Helyi Választási Bizottság tagja kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek 

felállni. 

Felkéri Laskainé Kiss Alexandra képviselőt, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána 

mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság tagja, esküvevő – megállapítja, 

hogy Laskainé Kiss Alexandra képviselő a törvényben meghatározott esküt letette. 

A Helyi Választási Bizottság tagja megkéri a képviselőt az esküokmány, valamint az 

eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A képviselő az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.) 

 

A HVB tagja sok sikert és jó munkát kíván a képviselő asszony számára.  

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébetnek a Helyi 

Választási Bizottság tagjának a közreműködését.  

Gratulál Laskainé Kiss Alexandra képviselőnek és jó munkavégzést kíván számára.  

 

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 elmondja, mivel Ambruzs-Szabó József önkormányzati képviselő 2020. 

október 1-jével lemondott mandátumáról, ezért szükséges az egyes bizottságok összetételét 

felülvizsgálni, figyelembe véve a Mötv. 58. § (1) bekezdésének rendelkezését, amely szerint 
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„a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az 

önkormányzati képviselők közül kell választani.”  

A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel a bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, 

amelyet előzetesen egyeztettek a képviselőkkel: 

 

I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:  

Elnök:  Földi Imre    képviselő 

Tagjai:  Laskainé Kiss Alexandra  képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő 

 és Kissné Varga Teréz   nem önkormányzati képviselő 

Szilágyi Ferenc   nem önkormányzati képviselő  

 

II. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság: 

Elnök:  Purger Ferenc   képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Varga Istváné  nem önkormányzati képviselő 

Pocsai Istvánné  nem önkormányzati képviselő 

 

III. Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

Elnök:  Nyuzó Marietta   képviselő 

Tagjai:  Laskainé Kiss Alexandra  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor   képviselő 

 és Dr. Demeter Erzsébet  nem önkormányzati képviselő 

Kajla Csilla    nem önkormányzati képviselő 

 

 

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

elhangzottakat.  

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

tájékoztatót ülésén megtárgyalta, a bizottságok összetételével a határozati javaslatban 

foglaltak szerint egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az anyagot, a javaslatot elfogadásra javasolják a 

testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – az anyagot 

ülésükön átbeszélték. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni bizottsági tagnak az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottságok összetételével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

145/2020.(X.29.) Dv. Kt. hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/2019.(X.24.) Dv.Kt.hat. 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:  

Elnök:  Földi Imre    képviselő 

Tagjai:  Laskainé Kiss Alexandra  képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő 

 és Kissné Varga Teréz   nem önkormányzati képviselő 

Szilágyi Ferenc   nem önkormányzati képviselő  

 

II. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság: 

Elnök:  Purger Ferenc   képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 és Varga Istváné  nem önkormányzati képviselő 

Pocsai Istvánné  nem önkormányzati képviselő 

 

III. Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

Elnök:  Nyuzó Marietta   képviselő 

Tagjai:  Laskainé Kiss Alexandra  képviselő 

 dr. Ágoston Sándor   képviselő 

 és Dr. Demeter Erzsébet  nem önkormányzati képviselő 

Kajla Csilla    nem önkormányzati képviselő 

 

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendelet 1. számú és a 2. számú függelékén vezesse át a 

módosításokat. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

              Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  azonnal 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:  Holopné Dr. Sztrein Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. általános igazgatója 

 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki irodavezető 
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4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Az önkormányzat gazdálkodásának 2020. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő és wellness szolgáltatás 

árainak emeléséről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak emeléséről 

döntéshozatal.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal az Illegális hulladéklerakók felszámolásának „Tisztítsuk meg az 

országot!” elnevezésű pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

10. Döntéshozatal TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű pályázat benyújtásáról.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

11. „Dévaványa, Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című 

helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

12. Úttársulások alakulása, útépítési igények. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

13. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezetének 

kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

14. A Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesületének kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

15. „Túrkeve-Dévaványa-Túrkeve 22 kV-os távvezeték átépítése” tárgyú közcélú vezeték 

építésével kapcsolatos vezetékjogi kártalanításról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

16. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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17. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mosodai szolgáltatásainak 

elvégzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

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

környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” 

elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges önerőről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

19. Döntéshozatal a KEOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú „Dévaványai 

szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges 

konzorciumi szerződés módosításáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

20. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium bérleti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. földszint 1. számú költségalapú bérlakás bérlő 

kijelöléséről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

146/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 29-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:  Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:  Holopné Dr. Sztrein Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. általános igazgatója 

 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki irodavezető 

 

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

rendelet módosítása.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Az önkormányzat gazdálkodásának 2020. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosításáról 

döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő és wellness szolgáltatás 

árainak emeléséről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak emeléséről 

döntéshozatal.   

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal az Illegális hulladéklerakók felszámolásának „Tisztítsuk meg az 

országot!” elnevezésű pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

10. Döntéshozatal TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű pályázat benyújtásáról.  

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

11. „Dévaványa, Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című 

helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  
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12. Úttársulások alakulása, útépítési igények. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető  

 

13. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezetének 

kérelméről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

14. A Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesületének kérelméről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

15. „Túrkeve-Dévaványa-Túrkeve 22 kV-os távvezeték átépítése” tárgyú közcélú vezeték 

építésével kapcsolatos vezetékjogi kártalanításról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

16. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

17. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mosodai szolgáltatásainak 

elvégzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

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

környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” 

elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges önerőről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

19. Döntéshozatal a KEOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú „Dévaványai 

szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges 

konzorciumi szerződés módosításáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

20. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium bérleti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

4. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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5. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. földszint 1. számú költségalapú bérlakás bérlő 

kijelöléséről döntéshozatal.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

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

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

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szól röviden. 

- 2020.10.01-én a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. ügyvezetőjével tárgyaltak, ahol 

jelen volt még Mile Lajos alpolgármester is. A felvetett kérdésekre a válaszokat 

megkapták, illetve eleget tett az elhangzott kéréseknek.  

- 2020.10.01-én a kerékpárút kivitelezésével kapcsolatos koordinációs ülés megtartására 

került sor. 

- 2020.10.06-án a városháza építésével kapcsolatos koordinációs ülés volt. 

- 2020.10.06-án koszorúztak a kopjafánál.  

- 2020.10.12-én a központi orvosi rendelőben rendelő orvosok, védőnők és a labor 

munkatársai részvételével tartottak egyeztetést, ahol meghallgatta véleményüket. 

Ismeretes, hogy TOP-os pályázat keretében az orvosi rendelő épülete felújításra fog 

kerülni. A kivitelezés időtartamára az orvosokat, a védőnőket és a labor munkatársait 

más helyre kell költöztetni. Az orvosok a Vass-telepi iskola épületébe fognak költözni, 

amelynek időpontja még ismeretlen. A védőnők átköltöztek a Gyöngy u. 2. szám alatt 

lévő épületbe és a hétfői naptól ott fogadják a szülőket és a kisgyermekeket. A labor a 

családsegítő-szolgálat épületébe kapott helyett, már a hét folyamán ott fogadták a 

betegeket. Erről már korábban adtak tájékoztatást a lakosság számára.  

- 2020.10.13-án Tóth Józseffel a Felina Kft. régió vezetőjével tárgyalt. A cég 

dévaványai telephelyéről történtek elbocsájtások, a cég működését át kellett 

szervezniük. A Kft. többi telephelyén is történtek elbocsájtások a koronavírusra való 

tekintettel. A dévaványai létszám megfeleződött, jelenleg 40 fővel végzik a 

tevékenységet, további leépítést nem terveznek. A munkájukat változatlanul szeretnék 

folytatni, valamint a későbbiek folyamán a létszámot is visszaduzzasztani.  

- 2020.10.14-én a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a TOP-os pályázat kapcsán 

folytattak egyeztetést a tervezővel. A záportározó és a gócpontok helyét igyekeztek 

meghatározni. Igyekszenek elkészíteni azokat a terveket, amelyekkel pályázni tudnak. 

Megnyitottak egy környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetőséget, amelyről 

még a mai ülésen szó fog esni. A pályázat benyújtási határideje november 15. 

Elmondja, hogy 600 millió forintra szeretnének pályázni.  

- A Vass-telepi iskolában szülői értekezleten vett részt, ahol Baloghné Berényi Erzsébet 

igazgatóval és az ott dolgozó pedagógusokkal tudták tájékoztatni a szülőket a kialakult 

helyzetről. A Szeghalmi úti telephelyen egy negyedikes osztály van, akik a 

Vörösmarty úti központi épületbe fognak költözni, az őszi szünet után már ott 

kezdődik számukra a tanítás. Szól arról is, hogy az étkeztetés ott történt, ezt követően 

a napközi konyhán fognak étkezni. Ezen változást az étkeztetést végző cég felé is 

bejelentették.  

- 2020.10.22-én az 1956-os hősök előtt tisztelegtek egy koszorú elhelyezésével.  
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- Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Romániában is meg voltak a helyhatósági 

választások. Székelykeresztúron az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjét Koncz Hunor-

Jánost választották meg polgármesternek.  

Megköszönték az együttműködést Rafai Emilnek és sok sikert kívántak Koncz-Hunor 

János újonnan megválasztott polgármesternek.  

- A Dévaványai Hírlap nyomdai előállítására vonatkozó szerződést módosította Kovács 

Zsolt egyéni vállalkozóval. A lapszámot 1.100 db-ról 1.000 db-ra mérsékelték, az ár 

változatlanul hagyásával. A szerződést egy évre kötötték meg, amelyet felül lehet a 

későbbiekben vizsgálni. Szól a hírlap minőségéről. 

- Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Jéggyár u. 2. szám alatti, 414/1 helyrajzi 

számú ingatlan (üres telek) értékesítése mellett döntött bruttó 800.000,- Ft-ért. 

Megjegyzi, hogy ugyanekkora összegért vásárolták meg a telket annak idején. A 

telekszomszéd kereste meg azzal, hogy az ingatlant szeretné megvásárolni, így részére 

megtörtént az értékesítés. Elmondja, hogy 1 millió forint alatti összegről van szó, ezért 

nem került a testület elé.  

- Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezajlott, jelenleg a 

hiánypótlási szakaszban van. A legolcsóbb ajánlati ár bruttó 143 millió forint. Erre a 

célra 120 millió forintot terveztek, tervezői költségvetés szintjén. Elmondja, hogy 

rendkívüli ülés keretében fognak erre a témára visszatérni november 5-ét követően.  

- Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kisújszállási-Gyomai út kereszteződésébe 

nem lehet a gyalogos átkelőhely kivitelezését végrehajtani. Tekintettel arra, hogy az  

E-on nem engedi azt a fejlesztést, amely a megvilágítást biztosítaná. Röviden 

elmondja, hogy mi az oka. 

- Megküldte a 4205-ös Kisújszállás-Körösladány közötti út felújítására vonatkozó 

államtitkári levelet, amelyre a válasz megérkezett. Dr. Mosóczi László államtitkár 

levelében leírta, hogy a jelenleg folyamatban lévő Magyar Falu Program részeként 

megvalósuló útfelújítások 2020. évi ütemében szerepelnek a 4205. jelű út 11+159-

13+810 km és 15+874-19+696 km szelvények közötti Ecsegfalva térségében lévő 

szakaszai. A beavatkozások tervezése jelenleg zajlik, a megvalósítás várhatóan 2021. 

tavaszán indulhat. A polgármester szól arról, hogy melyek azok a szakaszok, amelyek 

felújítása nagyon szükséges lenne.  

- Elmondja, hogy sütőolaj begyűjtési pontot fognak létrehozni november 10-étől, 

amelynek helyszíne az önkormányzat udvara lesz. 

- Elektronikai hulladékgyűjtésre kerül sor november 21. és 22-én, amely az 

önkormányzat udvarán lesz.   

 

A polgármester ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a következő határozattal: 

 

 

 

 



11 

 

Határozat: 

147/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2020.(IX.17.),  

121/2020.(IX.17.), 122/2020.(IX.17.), 123/2020.(IX.17.), 124/2020.(IX.17.), 

125/2020.(IX.17.), 131/2020.(IX.24.), 132/2020.(IX.24.), 133/2020.(IX.24.), 

134/2020.(IX.24.), 135/2020.(IX.24.), 138/2020.(IX.24.), 139/2020.(IX.24.), 

140/2020.(IX.24.), 141/2020.(IX.24.), Dv.Kt.hat. és a 86/2020.(VI.25.), 

87/2020.(VI.25.), 88/2020.(VI.25.), 89/2020.(VI.25.), 90/2020.(VI.25.), 

91/2020.(VI.25.), 92/2020.(VI.25.), 117/2020.(VIII.19.), 127/2020.(IX.17.), 

128/2020.(IX.17.), 144/2020.(IX.24.) 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 

komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól szóló 

beszámoló megvitatása.  

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Klemm József vezérigazgató a tegnapi 

napon jelezte, hogy a mai Képviselő-testületi ülésre szóló meghívót köszönettel megkapták. A 

vezérigazgató úr váratlan, egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. 

Elmondja, hogy az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója megküldte írásos beszámolóját, amely 

2020. év január-szeptember közötti időszakra vonatkozik. A beszámoló az előző évekhez 

hasonlóan került összeállításra. Látható, hogy a kötelezettségeiket elvégezték. A szerződésben 

foglaltaknak megfelelően a gépeket üzemeltetik, a zöldhulladékot átveszik. A komposztálói 

tevékenységnek is eleget tesznek. A szükséges engedélyekkel rendelkeznek.  

A vezérigazgatótól szerette volna megkérdezni, hogyan áll a környezethatósági ellenőrzés, 

amely a tavalyi év során volt. Tudomása szerint nem zárták le az ügyet. Írásban fel fogja tenni 

a kérdést számára. 

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

elhangzottakat.  

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

tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet egyhangúlag elfogadásra 

javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az Atevszolg Zrt-nek a komposztáló telep vagyonkezelőjének működéséről 

szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, az 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

148/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Atevszolg Zrt-nek a 

komposztáló telep vagyonkezelőjének 2020. év I-IX. hó közötti időszakra 

vonatkozóan a működéséről szóló tájékoztatóját és a hivatal által készített 

előterjesztést elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(Az Atevszolg Zrt. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a lakossági 

kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztató 

megvitatása.   

A polgármester elmondja, hogy Holopné Dr. Sztrein Beáta a DAREH Bázis Zrt. általános 

igazgatója jelezte, hogy a mai ülésen más egyéb jellegű elfoglaltsága miatt nem tud jelen 

lenni.   

A polgármester elmondja, hogy az anyag részletes, mindenre kiterjedő.  

Az igazgató asszonytól megkérdezte, mi indokolja azt, hogy novemberben és decemberben a 

szelektív hulladékgyűjtések között három hét telik el a két hetes intervallum helyett. 

Tájékoztatta arról a polgármestert, hogy havonta két alkalommal kell elszállítaniuk a 

szelektíven gyűjtött hulladékot. Az ürítési naptárt készítők nem pontosan készítették el a 

naptárt. A kéthetes intervallum lenne megfelelő, különösen a novemberi és a decemberi 

hónapban, mivel ezen időszakban sok csomagoló papír lesz. Ígérete szerint a jövő évben erre 

igyekszenek odafigyelni. 

Az adminisztratív dolgozói létszám emelkedését azzal indokolta, hogy a járványhelyzet miatt 

megnövekedett a forgalom tekintettel arra, hogy ügyintézésre az átmeneti időszakokban nem 

volt lehetőség.     

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az ülésen elhangzottakat. 

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

hétfői ülésén részletesen tárgyalta a beszámolót, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak 

a testület felé. A felmerülő kérdésekre a polgármester megnyugtató válaszokat adott.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – pozitívan 

értékelte azt, hogy lehetőséget biztosítottak a sárga kukák esetében a kisebb méretűek 

nagyobbra történő cseréjére.   

Valánszki Róbert polgármester – egyetért az elmondottakkal. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki elfogadja a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozattal elfogadja a tájékoztatót:  

 

Határozat: 

149/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Bázis Zrt. 2019. 

évre vonatkozó tájékoztatóját – a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és 

szállítással kapcsolatos tapasztalatokról – jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. A tájékoztatót 

minden évben el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Az anyag minden évben 

felülvizsgálatra kerül, és folyamatosan aktualizálva van.  

Elmondja, hogy az anyag tartalmazza mindazt, ami a környezeti elemekkel összefügg a 

levegőminőségtől a talajállapotig, a vizek állapotára is kiterjed. 

A polgármester megkéri Purger Ferencet, hogy ismertesse bizottságuk javaslatát. 

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

tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

A bizottság elnöke elmondja, hogy az ülésen az anyag kapcsán néhány kérdés felmerült, 

amelyek egy része az illegális hulladéklerakással volt kapcsolatos. Kérdés volt, hogy ezeket a 

lerakásokat vissza lehet-e valamilyen formában szorítani?  További kérdés volt, hogy kinek a 

feladata ezek ellenőrzése? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az önkormányzatnál környezetvédelmi őrt 

alkalmaznak, akinek feladata ez is. Teljesen érhetetlennek tartja, hogy a lakosok illegálisan 

helyezik el a hulladékot, hiszen több helyen van lehetőségük elhelyezni. Elmondja, hogy lehet 

szelektíven gyűjteni, amit a szolgáltató elszállít, a kommunális hulladékot szintén. Az építési 

törmeléket a téglagyárhoz ki lehet vinni ingyenesen. A zöldhulladékot szintén elszállítja a 

szolgáltató, valamint ki lehet vinni a komposztáló telepre. Megjegyzi, hogy hulladékudvar is 

van a településen, ahová szintén lehet vinni hulladékot. Ha mégis van olyan hulladék, amit 

nem vesznek át a hulladékudvarban sem, akkor Gyomaendrődre át lehet vinni a regionális 

hulladéklerakóba. Tehát van egy alkalmazottjuk, akinek feladata az is, hogy ezeket a helyeket 

felderítse, a hulladékot bizonyos időközönként elszállítják. Közfoglalkoztatás keretében 

minden évben kapnak keretet ennek az ártalmatlanítására. A hulladékot összegyűjtik és 

átszállítják a gyomaendrődi lerakóba és kifizetik azért a meghatározott díjat. A tavalyi és az 

idei évben is kihasználták erre a célra biztosított keretet. Ezt megelőzni nem lehet, 

megszüntetni talán intelligenciával lehetne. A sütőolaj gyűjtőpontot is azért hozzák létre, hogy 

minden lehetőséget megteremtsenek arra vonatkozóan, hogy az emberek ne tegyék ezt. A 

lakosok a hulladékokat el tudják helyezni. Megjegyzi, hogy a salak gyűjtésére, öblösüveg 
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gyűjtésére is biztosítanak lehetőség az önkormányzat udvarán lévő konténerekbe. Elmondja, 

hogy 122 fő van a közfoglalkoztatásban jelenleg. Nincs kapacitásuk arra ezen létszámmal, 

hogy napi szinten körbejárják a települést. Megjegyzi, hogy a 122 főből többen dolgoznak 

intézményeknél és más terülten.  

Röviden ennyiben tudott tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – említést tesz arról, hogy Dévaványa-Körösladány közötti 

szakaszon ismeretlenek heti két alkalommal kidobálják a szemetet, amelyekről 

fényképfelvételeket is készített. Néhány alkalommal az alpolgármester összeszedte a 

szemetet, amelyek többségében ételmaradékok. Lépéseket tesz annak érdekében, hogy 

ismertté váljon a szemetelő személye. A különböző típusú szemetek gyűjtésére van lehetősége 

a lakosoknak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károly alpolgármesternek az 

elmondottakat. Bízik abban, hogy lesz visszatartó ereje, ha ismertté válik a szemetelő 

személye. Elmondja, hogy van olyan rendőrségi ügy – a gabonási kövesútnál történtekre –, 

amely pénzbírsággal lezárult. Véleménye szerint jobban kellene szankcionálni ezen ügyeket. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – a bizottsági ülésen is elmondta, hogy hétvégén többen 

visznek ki zöldhulladékot a komposztálótelephez, ahol hely van, oda rakják le. Erről már 

korábban is volt szó. Elmondja, hogy zsákokban is van elhelyezve zöldhulladék, amelyet 

valakiknek ki kell bontani, amit felesleges munkának tart. Szabályozni kellene, hogy mely 

időpontokban lehet kivinni zöldhulladékot és azt is, hogy hová lehet lerakni. Az általa 

elmondottakat sokan szóvá tették.  

Valánszki Róbert polgármester – az Atevszolg Zrt. beszámolójánál jelezte, hogy a 

képviselőjük részére szeretett volna egy kérdést feltenni a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatban. 

A környezetvédelmi hatóság vizsgálata és tájékoztatása alapján az a lakos, aki közterületen a 

zöldhulladékát lerakja, az szabálysértést követ el, amiért felelősséggel tartozik. A 

komposztáló telep működtetőjével felvették a kapcsolatot, a nagykapura ki van írva, hogy 

mikor lehet zöldhulladékot kivinni, amit a telepen belül kell elhelyezni. A környezetvédelmi 

hatóság az önkormányzatot bírsággal fenyegeti. A kormányhivatalnál e témában az aljegyző 

részére tájékoztatást adtak, ahová még néhány település képviselőjét hívták meg. Az 

önkormányzat érdeke is, hogy ez ne így történjen. Véleménye szerint a környezetvédelmi 

hatóság lehetetlen feltételt szabott meg azzal, hogy csak akkor lehet zöldhulladékot elhelyezni 

ott, ha kerítéssel körbeveszik, zárhatóvá teszik. Állandó személyt kellene biztosítani arra, 

hogy listát és leltárt vezessen arról, hogy ki vitte ki a hulladékot, hol lakik, milyen 

mennyiségű és milyen jellegű a zöld hulladék, amely kiszállításra került. Ezt teljesíteni az 

anyagi okok miatt sem tudják. Az Atevszolg Zrt. képviselőjével megbeszélteket tartaná 

megvalósíthatónak, mely szerint a megadott időszakban ingyenesen ki lehet szállítani a 

zöldhulladékot.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy utánfutóval szokott kiszállítani 

zöldhulladékot a telepre. Tapasztalta, hogy karvastagságú fákat is szállítanak ki, ami 

véleménye szerint hosszú idő alatt komposztálódik el. Említést tesz az E-on által végzett 

munkákról, amelyek a fák metszésére irányulnak. Kérdése, hogy a levágott ágak elszállítása 

kinek a feladata? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a munkát az E-on 

alvállalkozóval végezteti el. Megjegyzi, ha nem tennék meg, akkor ezt az önkormányzatnak 

kellene elvégezni. A munka minőségét már észrevételezték és kérték, hogyan metsszék meg a 

fákat. Az ingatlan tulajdonos kötelessége, hogy a levágott ágakat elszállítsa, azon 

közterületekről, amelyek intézmények előtt vannak, onnét az önkormányzat szállítja el. Több 

lakos beviszi és fűtésre felhasználja.  
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Az Atevszolg Zrt. a telephelyére kiszállított zöldhulladékot ledaráltatja meghatározott 

időközönként. Az önkormányzat tulajdonában lévő darálót ismét bérbe és használatba vették, 

azzal a céllal, hogy a lakosság által kiszállított zöldhulladékot előkezeljék, és komposztálásra 

alkalmassá tegyék. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatás keretében szoktak munkaerőt 

biztosítani.  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a lakosok a használt kerékpár gumiabroncsokat 

nem tudják sehová elhelyezni. Kérdése, hogy hasonlóan a sütőolajhoz, az abroncsok 

gyűjtésére lenne-e lehetőség? A hulladékudvarban csak autógumit vesznek át.  

Valánszki Róbert polgármester – ezt is meg lehet oldani, de pénzbe kerül. Az összegyűjtött 

abroncsot át kell szállítani Gyomaendrődre és a lerakás költségét az önkormányzatnak kell 

megfizetni. Úgy gondolja, hogy a továbbiakban is tudják ezeket kezelni.  

Javasolja, hogy a következő testületi ülésre készüljön e témában előterjesztés, amely 

tartalmazza, hogy mit gyűjtsenek még az önkormányzatnál környezetszennyezés nélkül. Kéri 

a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat a tekintetben, hogy mit gyűjtsenek.  

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

gyűjtése az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat udvarán elhelyezett konténerbe történik.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

150/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetéről szóló tájékoztatót - 2019. évre vonatkozóan - jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

(Dévaványa Város Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont 

 

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

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

számú módosítása.  

A polgármester elmondja, hogy a módosítást követően a 2020. évi költségvetési rendelet 

főösszege 3.307.931 eFt-ról 3.494.825 eFt-ra változik. 
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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 az előterjesztésben fel van sorolva, hogy mik indokolják a költségvetés 

módosítását, valamint az előirányzat módosítás jogszabályi alapja is. 

Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási 

táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.  

Elmondja, hogy a módosítási javaslat 186.894 eFt előirányzat növekedésre vonatkozik 

bevételi, kiadási oldalon egyaránt.  

A bevételi oldalon főképpen működési és felhalmozási támogatások miatt módosítottak, 

valamint a képviselő-testület döntött ingatlanok értékesítéséről, az ezekből származó bevétel 

is növeli az előirányzatot. A közhatalmi bevételeken csökkentettek 6,5 millió forinttal. Történt 

egy nagyobb összegű iparűzési adó visszautalás. 

A kiadási oldalon személyi juttatásokat, járulékokat volt szükséges módosítani. A bevételek 

miatt is módosítani kellett, hiszen meghatározott céllal kaptak támogatásokat, amelynek a 

kiadási oldalon is meg kell jelennie. 

A költségvetés második módosításával a Képviselő-testület a feladatok ellátásához 2020. évre 

az engedélyezett létszámot 190 főben határozta meg, a közfoglalkoztatottak engedélyezett 

létszáma 151 fő volt. Az Önkormányzatnál 2 fővel nő az átlagos statisztikai létszám a 

DÁMK-tól 2020. július 1-jétől áthelyezett 3 fő munkavállaló miatt, így az engedélyezett 

összes létszám 192 főre módosul. A nyári diákmunkában foglalkoztatottak átlagos statisztikai 

létszáma 1 fővel emeli a létszámot. A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma nem 

változik. 

A DÁMK-nál a közfoglalkoztatottak létszámát 3 fővel, a nyári diákmunka miatt a létszámot 8 

fővel szükséges megemelni. 

A bevételek és a kiadások az előterjesztésben részletezve vannak.  

A javaslat elfogadásával a 2020. évi költségvetési rendelet főösszege 3.307.931 eFt-ról 

3.494.825 eFt-ra módosul. 

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

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 részére.  

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

bizottságuk szintén megtárgyalta a részletes anyagot, a rendelet megalkotásával egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tegnapi napon tartott ülésén 

véleményezte az előterjesztést. A tájékoztatót egyhangúlag elfogadták.  

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

A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

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

rendelet módosításával úgy, hogy a főösszeg 3.307.931 eFt-ról 3.494.825 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 

14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának 2020. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

A polgármester megadja a szót a gazdálkodási irodavezető részére, hogy tegye meg 

kiegészítését.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a tájékoztatóban 

szereplő adatok a 2020. szeptember 30-ig pénzügyileg teljesült tételeket tartalmazzák.  

Elmondja, hogy a költségvetés III. számú módosításához nézték a teljesítést.  

Látható, hogy a működési bevételek 72 %-ban, a működési kiadások 72,2 %-ban teljesültek 

szeptember 30-ig, amelyek időarányosnak mondhatóak. Megjegyzi, hogy szeptember 30-ig az 

időarányos teljesítés 75 %. 

A felhalmozási bevételeknél és kiadásoknál ez az arány már nem látható, hiszen függ a 

fejlesztések ütemétől a teljesítés. 

Az irodavezető kiemeli az adóbevételeket. A júniusi bevételeknél is látták, hogy az 

adóbevételek nem úgy alakulnak, ahogyan azt tervezték. 

Az előterjesztésben is szerepel, hogy a tavalyi évben befolyt bevétel 230.664 eFt volt, 2020. 

szeptember 30-ig befolyt összeg 156.959 eFt. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek 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 ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A testület felé egyhangúlag elfogadásra 

javasolják az önkormányzat 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

tájékoztatót.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Az adóbevételek alakulásánál meg kell jegyezni, hogy a gépjárműadó központosításával, 

illetve a jövő évi kivezetésével a következő év költségvetésének készítése során számolniuk 

kell. Látható, hogy Dévaványán munkahelyek nem zártak be, folyamatosan működtek, de az 

árbevételük elmarad attól, amire számítottak és az önkormányzatnak is kedvez. A magas 

összegű kiesés az önkormányzat működését befolyásolja közvetett módon, a vállalkozásokét 

meg közvetlenül. Decemberben ezzel a témával már a Költségvetési Egyeztető 

Munkacsoportnak foglalkoznia kell. Bízik abban, hogy január hónapban már tudnak 
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költségvetést készíteni, mindenki megelégedésére, működési hiány nélkül, ami nem 

tervezhető.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves 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: 

151/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 

szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosításával 

kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja, hogy az önkormányzat 

illetékességi területén bevezetett helyi adók következő évre vonatkozó mértékét módosítja, 

vagy változatlanul hagyja.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete alapján az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek:  

 magánszemélyek kommunális adója, 

 helyi iparűzési adó, 

 idegenforgalmi adó.  

A törvény értelmében az adó összegének emelése naptári éven belül nem lehetséges, így 

amennyiben a Képviselő-testület valamelyik adónem esetében az emelés mellett dönt, úgy azt 

2021. január 1-től kell bevezetni.  

A polgármester elmondja, hogy a településen a magánszemélyek kommunális adójának a 

jelenlegi mértéke 7.000,- Ft/év/ingatlan. A törvényi felső mértéke jelenleg 17.000,- Ft. 

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. 

Elmondja, hogy három adónem tekintetében kell, hogy javaslatot tegyenek a képviselő-

testület felé, amelyek a következők:  

 magánszemélyek kommunális adója, 

 helyi iparűzési adó, 

 idegenforgalmi adó.  
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A polgármester úr is említette, hogy jelenleg a magánszemélyek kommunális adójának a 

mértéke 7.000,- Ft/év/ingatlan. A törvényi felső mértéke jelenleg 17.000,- Ft. 

A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg az adómaximumot, amely 

évenként központilag kerül megállapításra. 2021. január 1-től ennek mértéke jelenleg még 

nem ismert.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy Dévaványán az iparűzési adó mértéke 10 éve nem 

változott, az 7.000,- Ft/év/ingatlan. A bizottság ezen adónem esetében az adómértéket  

1.000,- Ft/év/ingatlan összeggel javasolja megemelni. Az emelés az önkormányzat bevételét 

kb. 3 millió forinttal növeli meg éves szinten.  

A helyi adókról szóló törvényben az adómérték felső határa állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. Ezen adónem esetében az önkormányzatnál a 2 %-os 

maximum van bevezetve, tehát ezen változtatni nem lehet.  

Az idegenforgalmi adó összege személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. 

Az adó törvényi felső mértéke 300,- Ft, a valorizáció figyelembe vételével megállapítható 

adómaximumról jelenleg még szintén nincs adat. Ezen adónem esetében a bizottság javasolja 

az adómértékét 100,- Ft-tal megemelni.  

A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az elhangzott javaslatot teszi a képviselő-

testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Tehát az iparűzési adó tekintetében változást nem javasol a bizottság.  

A magánszemélyek kommunális adójának a mértékét 8.000,- Ft/év/ingatlan összegben 

javasolja a bizottság megállapítani. 

Az idegenforgalmi adó összegét személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft-ra javasolja 

módosítani a bizottság. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

152/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóterhek 

változtatásához döntésre előterjesztés készítését kéri. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2020. november 20. 

 

7. Napirendi pont 

 

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

Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő és wellness szolgáltatás árainak 

emeléséről döntéshozatal. 

A Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora Rózsa Andrea elkészítette az 

Önkormányzat által üzemeltetett Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő és 

wellness szolgáltatásainak áremelésére vonatkozó javaslatát.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén megtárgyalta. 

Javaslatuk a következő: 

BELÉPŐ 2021 

Helyi lakosok  Vidéki vendégek  

Felnőtt belépő (egész nap) 1.000, Ft Felnőtt belépő (egész nap) 1.350 Ft 

Felnőtt úszójegy (6-8-ig, 17:00-tól) 900 Ft 

Felnőtt úszójegy (6-8-ig, 17:00-

tól) 1.100 Ft 

Gyermek belépő (0-6 év)  ingyenes Gyermek belépő (0-6 év)  ingyenes 

Diák/nyugdíjas belépő (egész nap) 750 Ft Diák/nyugdíjas belépő (egész nap) 950 Ft 

Diák/nyugdíjas úszójegy  

(6-8 óráig, 17:00-tól) 650 Ft 

Diák/nyugdíjas úszójegy  

(6-8 óráig, 17:00-tól) 850 Ft 

Családi belépő (5 főtől) 3.600 Ft Családi belépő (5 főtől) 4.550 Ft 

Csoportos belépő (15 főtől) 650 Ft Csoportos belépő (15 főtől) 850 Ft 

csúszdajegy (egész nap) 500 Ft  csúszdajegy (egész nap) 500 Ft 

LÁTOGATÓ JEGY 

helyi - vidéki - 

 Ifjúsági tábor árjegyzék 2021. 

 1 vagy 2 éjszaka / fő / éj 3 vagy több éjszaka / fő / éj  

Faház vizes blokkal 5.000 Ft 4.500 Ft 

Faház vizesblokk nélkül 3.800 Ft 3.500 Ft 

Szállás.hu faház vizes blokkal 5.000 Ft 5.000 Ft 

Szállás.hu faház vizesblokk nélküli 3.800 Ft 3.800 Ft 

 
KEMPING 2021.  éjszaka / fő / éj 

lakókocsi, lakóautó  1.500 Ft 

sátor 800 Ft 

személyi díj felnőtt  1.100 Ft 

személyi díj diák, nyugdíjas 900 Ft 

elektromos csatlakozás 800 Ft 

parkolás autóval 700 Ft 

parkolás motorkerékpárral 400 Ft  

 
WELLNESS ÁRLISTA 

szauna 700 Ft/nap 

pezsgőfürdő 600 Ft/alkalom 

masszázs (20 perc) 2.000 Ft 

masszázs (45 perc) 3.000 Ft 

frissítő talpmasszázs (30 perc)  3.200 Ft  

aromaterápiás masszázs (20 perc) 2.500 Ft  

aromaterápiás masszázs (50 perc) 3.500 Ft  

csokoládé masszázs (50 perc) 4.000 Ft  

anticellulit masszázs/testrész (20 perc) 2.500 Ft  

testradír és masszázs (50 perc) 4.000 Ft  

lávaköves masszázs (60 perc) 5.000 Ft  

szolárium (1 zseton 3 perc) 220 Ft /zseton 

szoláriu 

 krém  

200 Ft 
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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 az elhangzott bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

153/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Önkormányzata által üzemeltetett Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő, 

wellness szolgáltatás és szállás díját 2021. január 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg: 

 

BELÉPŐ 2021 

Helyi lakosok  Vidéki vendégek  

Felnőtt belépő (egész nap) 1.000, Ft Felnőtt belépő (egész nap) 1.350 Ft 

Felnőtt úszójegy (6-8-ig, 17:00-tól) 900 Ft Felnőtt úszójegy (6-8-ig, 17:00-tól) 1.100 Ft 

Gyermek belépő (0-6 év)  ingyenes Gyermek belépő (0-6 év)  ingyenes 

Diák/nyugdíjas belépő (egész nap) 750 Ft Diák/nyugdíjas belépő (egész nap) 950 Ft 

Diák/nyugdíjas úszójegy  

(6-8 óráig, 17:00-tól) 650 Ft 

Diák/nyugdíjas úszójegy  

(6-8 óráig, 17:00-tól) 850 Ft 

Családi belépő (5 főtől) 3.600 Ft Családi belépő (5 főtől) 4.550 Ft 

Csoportos belépő (15 főtől) 650 Ft Csoportos belépő (15 főtől) 850 Ft 

csúszdajegy (egész nap) 500 Ft  csúszdajegy (egész nap) 500 Ft 

LÁTOGATÓ JEGY 

helyi - vidéki - 
 

 

Ifjúsági tábor árjegyzék 2021. 

 1 vagy 2 éjszaka / fő / éj 3 vagy több éjszaka / fő / éj  

Faház vizes blokkal 5.000 Ft 4.500 Ft 

Faház vizesblokk nélkül 3.800 Ft 3.500 Ft 

Szállás.hu faház vizes blokkal 5.000 Ft 5.000 Ft 

Szállás.hu faház vizesblokk nélküli 3.800 Ft 3.800 Ft 

 
 

KEMPING 2021.  éjszaka / fő / éj 

lakókocsi, lakóautó  1.500 Ft 

sátor 800 Ft 

személyi díj felnőtt  1.100 Ft 

személyi díj diák,nyugdíjas 900 Ft 

elektromos csatlakozás 800 Ft 

parkolás autóval 700 Ft 

parkolás motorkerékpárral 400 Ft  
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WELLNESS ÁRLISTA 

szauna 700 Ft/nap 

pezsgőfürdő 600 Ft/alkalom 

masszázs (20 perc) 2.000 Ft 

masszázs (45 perc) 3.000 Ft 

frissítő talpmasszázs (30 perc)  3.200 Ft  

aromaterápiás masszázs (20 perc) 2.500 Ft  

aromaterápiás masszázs (50 perc) 3.500 Ft  

csokoládé masszázs (50 perc) 4.000 Ft  

anticellulit masszázs/testrész (20 perc) 2.500 Ft  

testradír és masszázs (50 perc) 4.000 Ft  

lávaköves masszázs (60 perc) 5.000 Ft  

szolárium (1 zseton 3 perc) 220 Ft /zseton 

szolárium krém  200 Ft 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági 

Tábor szakmai koordinátorát a testület döntéséről értesítse. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

Határidő:   értelem szerint 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak emelésével kapcsolatos. 

Elmondja, hogy a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. 2020. október 6-án érkezett - az 

előterjesztés mellékleteként csatolt - megkereső levelében az általuk biztosított szolgáltatási 

díjak 8 %-kal történő emelésének támogatását kérik, 2021. január 1-jétől kezdődően. 

A levélben leírták, hogy milyen okok indokolják a szolgáltatási díj emelését.  

Dévaványa Város Önkormányzata és a Szolgáltató által megkötött vállalkozói szerződés IV.5. 

pontja értelmében: 

„Árváltozásra, szolgáltatási díjemelésre vonatkozó igényét a Vállalkozó a következő naptári 

évre vonatkozóan legkésőbb október 31-ig írásban közölheti az Ajánlattevővel. Áremelésre 

csak a Felek kölcsönös megállapodás alapján kerülhet sor. Az áremelés irányadó mértéke az 

előző évi árakhoz viszonyítva a KSH diákétkeztetésre vonatkozó inflációs értéke lehet. A felek 

közös megegyezéssel ettől eltérő mértékben is megállapodhatnak.” 

A KSH honlapján közzétett 3.6.4. Fogyasztói – indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés 

szerinti osztályozása alapján a 11.1.2. Munkahelyi és diákétkeztetés fogyasztói árindexe 

január - szeptember közötti időszak átlagát tekintve 7,8%. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Szolgáltató jelenlegi, valamint az általa 

alkalmazni kívánt 8 %-os mértékű áremelést.  

Tájékoztatja a Képviselő-testültet, hogy a Szolgáltató 2019. október 17-én érkezett levelében 

szintén szolgáltatási díjemelésre vonatkozó kérelemmel fordult a testülethez.  

A 256/2019.(X.31.) Dv. Kt. határozatával a Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, a 

szociális étkeztetés szolgáltatási díjának 10 %-os mértékű emelése mellett döntött akként, 

hogy a nyersanyag költség mértéke ne változzon, a díjemelést a rezsi költségbe számítsa be a 

szolgáltató. A díjemelés kezdő időpontja: 2020. január 1. napja volt. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság az előterjesztést ülésén hosszasan tárgyalta. 

A bizottság a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés szolgáltatási díjának 6 %-os mértékű 

emelését javasolja a testület felé úgy, hogy a nyersanyag költség mértéke ne változzon, a 

díjemelést a rezsi költségbe számítsa be a szolgáltató, 2021. január 1-jétől kezdődően.  

Hangsúlyozza, hogy az emelés a szülőket nem terheli, az önkormányzat költségvetésében fog 

jelentkezni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Nagyon fontos hangsúlyozni, amit a bizottság elnöke is elmondott, hogy az emelést a szülők 

nem fogják érzékelni. A szociális normatíva terhére ezen összeget le tudják hívni, tehát az 

önkormányzatnak sem jelent költséget az emelés.  

Elmondja, hogy vannak negatív és pozitív visszhangok is a szolgáltatással kapcsolatban. Az 

idősek otthona kivételével minden intézményben pozitív változásokról tudtak beszámolni. 

Mile Lajos alpolgármesternek voltak kérései a cég felé, amelyeket teljesítettek. A 

polgármester a 8 %-os szolgáltatási díjemelést magasnak tartja, a 6 %-os mértékű véleménye 

szerint elfogadható.  

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket és tegyenek javaslatokat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a szolgáltatási díj 6 %-os mértékű 

emelésével egyetért. Véleménye szerint gondolkodni kellene azon, hogy pályázati forrásból 

felújítsák a napközi konyhát, ez esetben nyugodtabb környezetben lehetne kezelni az ügyet. 

Kérdése, hogy van-e lehetőség a felújításra? Szól a szolgáltatóval kötött szerződés 

határidejének lejártáról. Megjegyzi, hogy szerencsés lenne, ha az önkormányzatnak saját 

konyhája lenne.  

Valánszki Róbert polgármester – a cég képviselője a mai ülésre nem tudott eljönni, ígéretet 

tett arra, hogy a novemberi ülésen jelen lesz. Az ülésen személyesen is fel lehet tenni részére 

a kérdéseket. 

A polgármester úgy gondolja, hogy felelősen döntött a képviselő-testület arról, hogy az 

önkormányzat nem kívánja a konyhai szolgáltatást működtetni. A gyermekétkeztetés nem 

egyszerű. Mindig van és lesz is olyan szülő, aki csak a problémát látja. A szükséges 

szakemberek alkalmazását az előző vállalkozó is megtette külső szakemberekkel, nem 

rendelkezett teljes körű felkészültséggel e tekintetben. Elmondja, hogy az idősek otthonánál 

nagyon sok féle diétát és előírást kell figyelembe venni, amely igen komoly odafigyelést 

igényel. Elmondta akkor is, hogy nem szeretné, ha polgármesterként felelősségre vonnák a 

szabályok be nem tartása miatt. Elmondja, hogy van szorbit diétás gyermek, akinek külön oda 

kell figyelni az étkeztetésére. Említést tesz több féle diétáról is. Véleménye szerint 

önkormányzatként ezekre nem tudnának felkészülni.  

Szól a szomszéd településről, ahol az önkormányzat által működtetett konyhán főznek. A 

konyhán 30 fő látja el a feladatot, 1.200 adag ételt főznek. A korábbi vállalkozó 1.000 adag 

ételt főzött, a feladatot 15 fővel látta el. Úgy gondolja, hogy ezt a feladatot az 

önkormányzatnak rentábilisan ellátni nem lehet. Elmondja, hogy vidéki konyhák felújítására 

vonatkozó pályázatok voltak. Nem ismert számára, hogy a jövőben ilyen jellegű kiírások 

lesznek-e. Ha testület a szolgáltató váltás mellett dönt, abban az esetben a közbeszerzési 

eljárást a következő év elején el kell indítani. Ha nem váltanak szolgáltatót, akkor a cég kitölti 

a három évet, valamint az opciós szerződés keretében további két évvel meg fog 

hosszabbodni a szerződés. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – a bizottsági ülésen elhangzottak a vélemények e témában. A 

tegnapi napon jutott tudomására, hogy a konyhán kevés a dolgozó, a gyermekeknek sokat kell 

várniuk, aminek indoka, hogy a mosogatást nem győzik.   
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Szeghalmi úti telephely 

önkormányzathoz visszakerült, ahol 4 órában volt egy dolgozó foglalkoztatva. Bízik abban, 

hogy a dolgozó a napközi konyhán fog dolgozni és fogja segíteni a munkát.  

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy Boros Attila a szolgáltató képviselője felé 

jelezte ezt az észrevételt. Elzárkózott attól, hogy létszámot bővítsenek. Megjegyzi, hogy 30 

évvel ezelőtt még ½ 3 órakor ebédeltek a 8. osztályos tanulók. Most korábban végeznek. 

Elmondja, azt is, hogy sajnos most sokkal kevesebb gyermek van. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – értelmezése 

szerint azért állnak most kint a gyermekek, mert nincs elegendő tányér. Régen azért álltak 

kint, mert sok volt a gyermek. Meglátása, hogy kisebb a kapacitás és kevesebb az 

eszközkészlet. Megoldás lehet az is, hogy az eszközkészletet bővítik.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő testületi ülésen jelen lesz a 

szolgáltató képviselője és akkor ezeket a kérdéseket tisztázni tudják vele. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés szolgáltatási díjának 6 %-os mértékű 

emelésével úgy, hogy a nyersanyag költség mértéke ne változzon, a díjemelést a rezsi 

költségbe számítsa be a szolgáltató, amelynek kezdő időpontja: 2021. január 1. kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

154/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés, a 

szociális étkeztetés szolgáltatási díjának 6 %-os mértékű emelése mellett dönt 

akként, hogy a nyersanyag költség mértéke ne változzon, a díjemelést a rezsi 

költségbe számítsa be a szolgáltató.  

A díjemelés kezdő időpontja: 2021. január 1-jétől kezdődően. 

 

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

Junior Közétkeztetési Zrt-t (2209 Péteri, Bereki u. 30.) értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

A polgármester elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílt lehetősét a Belügyminisztérium 

felé az Illegális hulladéklerakók felszámolására „Tisztítsuk meg az Országot!”elnevezésű 

pályázati felhívásra. 

A pályázat célja a környezet megóvása, egészséges életmód megőrzése, valamint tájvédelmi 

és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, 

víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése.  

A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken az illegálisan 

lerakott hulladékok összegyűjtése és elszállítása. Egy pályázó egy pályázatot jogosult 
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benyújtani a Belügyminisztérium felé, viszont az több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, 

közterületen fellelhető illegális hulladék felszámolására is vonatkozhat. 

A projekt megvalósításnak határideje 2021. február 28., a szóba jöhető helyszínekről pedig 

jelenleg felmérést tartanak. 

A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amely előfinanszírozás 

keretében leutalásra kerül, intenzitása 100 %. Dévaványa Város Önkormányzat esetében 

igényelhető maximális támogatás 5.000.000,- Ft. 

A polgármester elmondja, hogy ezen lehetőség az önkormányzat érdekeit szolgálja, tekintettel 

arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében biztosított forrást már régen felhasználták a 

gyomaendrődi lerakónál fizetendő ártalmatlanítási díjra.   

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, a pályázat benyújtásával egyetértenek. 

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 – kérdése, hogy a pályázat keretében van-e lehetőség drónok 

beszerzésére, amivel az illegális lerakókat meg tudják figyelni? 

Valánszki Róbert polgármester – meg fogja kérdezni, hogy eszközbeszerzésre van-e 

lehetőség a pályázat keretében. Elmondja, hogy a drónhoz kezelő kell, akinek a nap 24 

órájában ott kellene lennie.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – szóba jöhetne még kamera beszerzése is.  

Valánszki Róbert polgármester – utána fog nézni és a következő ülésen tájékoztatást fog 

adni. Említést tesz a kamerák telepítési költségéről. Megjegyzi, hogy a drón és a kamera 

külön kategória.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

155/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

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

be a Belügyminisztérium által meghirdetett Illegális hulladéklerakók felszámolása 

„Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű pályázati felhívására.  

Az igényelt támogatás összege 5.000.000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   2020. november 05. – a pályázat benyújtásának határideje  
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10. Napirendi pont 

 

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

TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű 

pályázat benyújtásáról való döntéshozatal.  

Elmondja, hogy lehetőség nyílt az önkormányzat számára pályázat benyújtására a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében 2020.10.16-án újra megnyitott TOP-2.1.3-16 

kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű pályázati 

felhívásra. 

A pályázat célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének 

kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a 

belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek 

minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre 

hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli 

elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek 

rendezése és a települések belterületének védelme a külterületen keletkezett vizek káros 

hatásaitól. 

A pályázat keretében támogatható és megvalósítandó tevékenységek az elmondottak 

figyelembe vételével többek között az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat 

kiépítése, fejlesztése, felújítása, valamint az összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó 

kialakítása. A csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása többnyire a Deák Ferenc utca és 

vízgyűjtő területét érinti, mely az elmúlt években többször is megszenvedte a magas belvíz 

káros hatásait. Ehhez szorosan kapcsolódva tervezői javaslatra érdemes lenne egy záportározó 

kialakítása is, amely az árhullámok csúcs vízhozamainak és vízállásainak mérséklését 

szolgálja, a vízgyűjtő terület csapadékvíz-elvezető rendszer kapacitását meghaladó 

vízmennyiség ideiglenes tárolásra alkalmas, megakadályozva ezzel az önkormányzati és 

magántulajdonú ingatlanok elöntését. Kialakítására a város északi részén, a homokbánya utca 

mellett kerülne sor. A rendszer tervezésénél és kialakításánál törekedni kell a 

vízvisszatartásra, a késleltetett levezetésre, területi beszivárgás elősegítésére. 

Megjegyzi, hogy a megvalósításhoz ingatlan vásárlásra is szükség lesz. A szakértői vélemény 

megérkezett a nádas, lápos területre 80,- Ft/m2 árat, míg a beépítésre alkalmas területre  

160,- Ft/m2 árat határozott meg. Elmondja, hogy vízjogi engedély szükséges, tervet kell 

készíttetni. Ennek kapcsán a Szegalmi úton a Klapka utcánál, illetve az Eötvös úti 

kereszteződésnél plusz ágakat építenek be, amelyeken a csapadékvíz könnyebben el tud 

folyni. Több utcában is szeretnék a csapadékvíz elevezető rendszert kiépíteni.  

A projekt megvalósítására a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap áll 

rendelkezésre. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása 100 %. 

Dévaványa Város Önkormányzatának esetében az igényelhető maximális támogatási összeg 

bruttó 600.000.000,- Ft. 

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, a pályázat benyújtásával egyetértenek. Az 

ülésen javaslatok is hangzottak el, amelyeket kérnek a pályázatban szerepeltetni.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

156/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 
 

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

be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megnyitott TOP-

2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

elnevezésű pályázati felhívásra.  

A pályázatban igényelt támogatás összege bruttó 600.000.000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. november 20. – a pályázat benyújtásának határideje  

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

„Dévaványa, Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című helyi 

beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

A polgármester elmondja, hogy a köztemetőben rendelkezésre álló urnafülkék száma 12 db, a 

közeljövőben ennek bővítése válik szükségessé. A jövőre vonatkozóan úgy tervezhetnek, 

hogy az évi igény általában 15-17 darabban határozható meg. Javaslatuk szerint a bejárattól 

jobbra eső kerítés menti szárnyat kellene bővíteni további négy traktussal. Egy traktusban két 

két-férőhelyes és tizenkét egy-férőhelyes fülke van, vagyis összesen 16 hely, tehát a négy 

traktus megépítése 64 további helyet biztosítana 4-5 évre elegendően az urnafalon. 

Az előterjesztésben látható a készülendő urnafalról a fénykép. 

Elmondja, hogy megkerestek több kőfaragót és sírkövest, hogy megérdeklődjék, volna-e 

szándéka ajánlatot adni az urnafal bővítésére. Alapvetően azzal utasították vissza a 

megkeresést, hogy nincs rendelkezésre álló sablon elemük, az új sablon elkészítése viszont 

nagyon költséges. 

Az előzetes tájékoztatások alapján egy fülkerésznek fajlagosan mintegy 25.000,- Ft összeg a 

bekerülési költsége, azonban többségében a 30-60 ezer forint közötti árak a jellemzőek.  

Az urnafülke készítéshez az alapot az önkormányzatnak kellene elkészítenie. 

Az elmondottak alapján a meglévő urnafal 4 traktussal történő kiegészítésére a beszerzési 

szabályzat alapján 3 cégtől kértek árajánlatot. Az ajánlattételi határidőig 2020. október 21. 

(szerda) 10:00 óráig egyetlen ajánlatot nyújtottak be, amely a következő: 

1. Kovács István egyéni vállalkozó -  5530 Vésztő, Deák F. u. 39. 

Ajánlati nettó ár: 1.600.000,- Ft  bruttó ár: 1.600.000,- Ft (AM) 

Az ajánlatot megvizsgálva megállapították, hogy ajánlattevő ajánlatához csatolt minden előírt 

dokumentumot, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ezért az 

ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás, illetve a beszerzési szabályzat alapján az ajánlat a 

legalacsonyabb összegű ajánlat alapján kerül elbírálásra. 

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. 
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A bizottság egyhangúlag javasolja a „Dévaványa, Köztemetőben megvalósítandó urnafal 

építési kivitelezési munkái” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Kovács 

István egyéni vállalkozó bruttó 1.600.000,- Ft összegű ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  

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: 

157/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Dévaványa, Köztemetőben 

megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című tárgyban indított beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa, Köztemetőben 

megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című tárgyban indított beszerzési 

eljárásra érkezett Kovács István (5530 Vésztő, Deák F. u. 39.) egyéni vállalkozó 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című tárgyban 

indított beszerzési eljárás eredményeként a Kovács István (5530 Vésztő, Deák F. u. 39.) 

egyéni vállalkozó bruttó 1.600.000,- Ft összegű (AM) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című tárgyban indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az urnafal építés ellenértékét 2021. évi 

költségvetésének terhére biztosítja, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020. november 10. 

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

úttársulások alakulásával, útépítési igényekkel kapcsolatos. 

Elmondja, hogy a település belterületi úthálózatán aszfalt útburkolat kiépítésre vonatkozó 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Sarló utca lakóközössége. Az ingatlantulajdonosok 

kétharmada a társuláshoz szükséges nyilatkozatot tett a belépési szándékról és pozitív 

elbírálás esetén megkezdenék ez évben a jelenleg megállapított hozzájárulás befizetését 
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részletekben vagy egy összegben, mely összeg az építés megkezdéséig (2021. év második 

fele) beérkezne.  

Jelenleg a Képviselő-testület által megállapított hozzájárulás összege: 85.000,- Ft/ingatlan. 

A település mindezidáig nem aszfaltozott utcái közül az alábbi kérelmek érkeztek már be: 

1. Tövis - Villa utca 
A befizetések már alapvetően megtörténtek, az útépítés megkezdése a rendezetlen 

csapadékvíz elvezetés miatt viszont elmaradt. A csapadékvíz elvezetés kiépítését az 

önkormányzat pályázati segítséggel szándékozik megvalósítani. Az utcában lévő 

ingatlanok száma 20. 

2. Vásárszél utca (Eötvös és Kodály utca közötti szakasz). 

Ezen szakaszon a csapadékvíz elvezetés alapvetően megoldott, illetve a hely 

rendelkezésre áll, a befizetések folyamatosan érkeznek. Az utcában lévő ingatlanok 

száma 7. 

Befizetések még történtek az elmúlt években a Viharsarok, illetve Szabadság utca 

vonatkozásában, de azok visszautalásra kerültek, mert nem jött létre a kétharmados társulás 

(aláírás, nyilatkozat megvolt, de befizetés kellő számban nem történt meg). 

Az utcák útalappal rendelkeznek, a felületüket igazítani szükséges, pályaszerkezetet ki kell 

alakítani, kiegyenlítő réteggel és 9 cm vastagságú aszfalttal ellátni. A jelenlegi igények 

költségvonzata bruttó 20.000,- Ft/m2, amely becsült költség. Az elmondottak 

figyelembevételével kerültek a költségek meghatározásra. A Sarló utcában is szeretnék 

létrehozni az úttársulást, az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtés már megkezdődött. A becsült 

áron 84.530.000,- Ft költséget jelentene a megvalósítás. Az előterjesztésben látható utcákra 

bontva az ingatlanonkénti költség nagysága, amely összesen 5.800.786,- Ft. Tehát a lakosok a 

kivitelezési költség 6,8 %-át fizetnék be.   

A polgármester elmondja, hogy a kiépítési költséghez még hozzáadódik utcánként mintegy 

1,5 millió Ft +ÁFA tervezési költség. 

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 részletesen megtárgyalta. A csapadékvíz elvezető rendszer 

megvalósítása nagyban befolyásolja, hogy mely utcákban valósuljon meg az aszfaltozás.  

Javasolják a testület felé, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe aszfaltozásra 

építsenek be 28 millió forintot, nem cimkézve. Ingatlanonként 85.000,- Ft hozzájárulás van 

megállapítva jelenleg, amelyet a jövőben javasolnak felülvizsgálni. A lakossági hozzájárulás 

mértékét nagyon alacsonynak tartják.  

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 bizottsági javaslattal, mely szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe 

különítsenek el útfelújításra 28 millió forintot azzal, ha a „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati kiírásra benyújtott pályázat sikeres lesz, és 

megvalósul a csapadékvíz elvezető rendszer, akkor az aszfaltozást el fogják végeztetni a 

Tövis-Villa utcában, valamint a hozzájárulás összegén, amely 85.000,- Ft/ingatlan a Tövis -

Villa, Vásárszél és a Sarló utca tekintetében ne változtassanak,  jövőben a képviselő-testület 

döntése nélkül az úttársulat szervezése nem lehetséges 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: 

158/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében 28 millió forintot különít el útfelújításra, 

azzal, ha a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati 

kiírásra benyújtott pályázat sikeres lesz, és megvalósul a csapadékvíz elvezető 

rendszer, akkor az aszfaltozást el fogják végeztetni a Tövis - Villa utcákban. 

 

Képviselő-testület a megállapított hozzájárulás összegén, amely 85.000,- Ft/ingatlan 

a Tövis - Villa, Vásárszél és a Sarló utca tekintetében nem kíván változtatni. 

A jövőben a képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a lakosok az úttársulat 

szervezését elkezdjék. 

 

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

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

13. Napirendi pont 

 

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

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesületének elnökétől érkezett kérelem 

megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete elnöke Kozma Bálintné, 

azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a 2020. évre, ebéddel egybekötött 

találkozó megrendezésére kapott 40.000,- Ft-ot, átcsoportosíthassa Karácsonyi 

ajándékcsomagok vásárlására, az alábbi módon: 

Módosítandó költségvetés: 

Ebéddel egybekötött találkozó megrendezése:     40.000,- Ft 

Karácsonyi ebéd megrendezése – élelmiszervásárlás:    67.500,- Ft 

Összesen:              107.500,- Ft 

Módosított költségvetés: 

Karácsonyi ajándék csomag, tartós élelmiszer vásárlás:   107.500,- Ft 

Összesen:              107.500,- Ft 

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, 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: 

 



31 

 

 

Határozat: 

159/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, 

Kossuth u. 11. elnöke: Kozma Bálintné) részére a 16/2020. (IV. 6.)  Dv. Ph. számú 

határozat alapján megítélt támogatási összeg átcsoportosítását engedélyezi. 

 

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

szerződés módosításának aláírásáról. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

14. Napirendi pont 

 

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

szintén civil szervezet által benyújtott kérelemmegtárgyalása. 

Elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 

Békéscsaba, Kölcsey utca 27. elnöke: Kovács Ágnes) azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testület felé, hogy a 2020. évre, egynapos kirándulásra kapott 50.000,- Ft-ot, tartós 

élelmiszercsomagok vásárlására fordítsa, tagjai részére 

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, 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: 

160/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, 

Kölcsey utca 27. elnöke: Kovács Ágnes) részére a 16/2020. (IV. 6.)  Dv. Ph. számú 

határozat alapján megítélt támogatási összeg átcsoportosítását engedélyezi. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 

szerződés módosításának aláírásáról. 

 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

15. Napirendi pont 

 

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

„Túrkeve-Dévaványa-Túrkeve 22 kV-os távvezeték átépítése” tárgyú közcélú vezeték 

építésével kapcsolatos vezetékjogi kártalanításról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a Milotta és Társa Építőipari, Szakértő, Ingatlanforgalmi, Ügyviteli Bt. (5000 

Szolnok, Boldog Sándor István krt. 17. I/10.) az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

megbízásából levélben kereste meg azönkormányzatot a „Túrkeve–Dévaványa-Túrkeve  

22 kV-os távvezeték átépítése”-ének kivitelezéséhez kapcsolódó kártalanítási 

megállapodásával kapcsolatban, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

Dévaványa, külterület 01610/1 és 01610/2 helyrajzi számú területek vonatkozásában. 

A jogszabályi hivatkozások az előterjesztésben részletezve vannak.  

A kártalanítási megállapodás összege nem terjed ki a kivitelezés során keletkező, a taposásból 

származó károkra és helyreállítási költségekre, amelyeket a beruházó külön megállapodás 

alapján, a tényleges károkozásnak megfelelően, külön térít meg a károsultnak (a föld 

használójának, művelőjének) a kivitelezés megtörténte után. 

A beruházó az önkormányzatnak egyszeri, egyösszegű, végleges kártalanítást fizet a megépült 

vezeték biztonsági övezete által érintett területre. A kártalanítás összegeit az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

Hrsz Művelési ág 
Tulajdoni 

hányad 

Biztonsági 

övezet, 

vezetékjoggal 

terhelt rész 

(m2) 

Kártalanítás 

összege (No) 

01610/1 kivett út 1/1 4936m2  236. 086,- Ft 

01610/2 kivett út és árok 1/1 5220 m2  249. 670,- Ft 

Kártalanítás összesen: 485. 756,- Ft 

 

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, 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: 
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Határozat: 

161/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a(z) E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth 

u. 41.), mint jogosult javára a Túrkeve-Dévaványa-Túrkeve 22 kV-os távvezeték 

átépítése kapcsán a Dévaványa, külterület 01610/1 helyrajzi számú ingatlanon 4936 

m2 biztonsági övezetű, valamint a Dévaványa, külterület 01610/2 helyrajzi számú 

ingatlanon 5.220 m2 biztonsági övezetű vezetékjogot alapítsanak.  

 

Elfogadja továbbá a(z) E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által felajánlott egyszeri, 

egyösszegű, végleges kártalanítási összeget, amely a Dévaványa, Külterület 01610/1 

helyrajzi számú ingatlan 4936 m2 biztonsági övezetére 236.086,- Ft+Áfa, valamint a 

Dévaványa, Külterület 01610/2 helyrajzi számú ingatlan 5.220 m2 biztonsági 

övezetére 249.670,- Ft+Áfa összeg. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kártalanításra vonatkozó 

Kártalanítási szerződések aláírásával. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

16. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

A polgármester 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 (HEP) fogad el (2018-

2023), amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében két évente át kell tekinteni és szükség szerint 

felül kell vizsgálni.  

Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2020. évben 

megtörtént.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Dévaványa Város Önkormányzata a 

Programot közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot 

tájékoztatja, illetve szükség szerint fórumot szervez.  

Jelen felülvizsgálat az intézkedési terv megvalósulásának vizsgálatára irányult elsősorban, de 

további új intézkedések meghatározására is sor került.  

A felülvizsgálat során meghatározott új intézkedések megvalósítása elsősorban pályázati 

forrásból valósulna meg.  

A polgármester megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

Purger Ferenc a 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.  
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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: 

162/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában 

foglaltak alapján, a Dévaványa Város Önkormányzata 2019-2023. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját 2020. évi felülvizsgálattal egységes szerkezetben az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

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

szükséges intézkedést tegye meg, gondoskodjon a nyilvánosságra hozataláról.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

 

17. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mosodai szolgáltatásainak 

elvégzésére beérkezett ajánlatokról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a jelenleg 

érvényben lévő szerződéseinek átvizsgálása során észlelte, hogy az intézmény üzemeltetése 

során keletkező textíliák mosására kötött szerződése határozatlan időre került megkötésre 

2019. október 17. napján.  

Ezen ok miatt az intézmény a mosodai szolgáltatásokra vonatkozó, 2019. október 17. napján 

kötött szerződését felmondta és 2020. november 1. napjával kezdődő 48 hónapos határozott 

időszakra új szolgáltató kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárást indított. 

A pályázat célja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben keletkező 

szennyes textíliák mosásának, mángorlásának, vasalásának, szállításának biztosítása az előírt 

higiéniai szabályok betartása mellett. 

Dévaványa Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata értelmében a „C” jelű 

beszerzések (nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő és meghaladó beszerzések) esetén legalább 3 

ajánlattevőnek szükséges az ajánlatkérést megküldeni. A beszerzési eljárás során 5 mosodai 

szolgáltatást végzőnek küldtek meg az ajánlatkérést. Az ajánlattételi határidőig 2020. október 19. 

(hétfő) 11:00 óráig három ajánlatot nyújtottak be, melyek a következők: 

1. Medius Contact Kft. – 5540 Szarvas, Gyékény u. 5. 

Ajánlati nettó ár  gondozási textil 290,- Ft/kg 

 függöny - nylon 1. 000,- Ft/kg 

 függöny - sötétítő 500,- Ft/kg 

 csomagolás 30,- Ft/kg 

 plédek, pokrócok  390,- Ft/kg 

2. Patai József egyéni vállalkozó – 5520 Szeghalom, Újtelep XII u. 16. 

Ajánlati nettó ár 240,- Ft/kg 
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3. Mizse-Clean Kft. – 6050 Lajosmizse, Erkel Ferenc u. 40. 

Ajánlati nettó ár 395,- Ft/kg 

Az értékelő bizottság az ajánlatokat megvizsgálta és álláspontja szerint a Medius Contact Kft. 

az ajánlatát nem az Ajánlattételi felhívás 22. pontjában meghatározottak kíséretében küldte 

meg, ezért ajánlata az Ajánlattételi felhívás 21. pontja alapján - ha az ajánlat nem tartalmazza 

a 22.-es pontban megjelölt kötelező mellékleteket hiánytalanul - érvénytelen. 

Patai József egyéni vállalkozó és a Mizse-Clean Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatához 

csatolt minden előírt dokumentumot, valamint az ajánlatok megfelelnek az Ajánlattételi 

felhívásban előírtaknak, ezért az ajánlatok érvényesek.  

Az Ajánlattételi felhívás, illetve a Beszerzési Szabályzat alapján az ajánlatok a 

legalacsonyabb összegű ajánlat alapján kerülnek elbírálásra. 

A Beszerzési Szabályzat alapján a beérkezett ajánlatokról a nettó egy millió forintot 

meghaladó, de a mindenkor hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések esetén a képviselő-testület jogosult dönteni. 

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, a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. Tehát a „Mosodai szolgáltatási 

feladatok ellátása” című tárgyban indított beszerzési eljárása eredményeként a Patai József 

egyéni vállalkozó (240,- Ft/kg+Áfa összegű ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  

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: 

163/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény által a „Mosodai szolgáltatási feladatok ellátása” című tárgyban 

indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény által a „Mosodai szolgáltatási feladatok ellátása” című 

tárgyban indított beszerzési eljárásra érkezett Patai József egyéni vállalkozó (5520 

Szeghalom, Újtelep XII u. 16.) és a Mizse-Clean Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6050 

Lajosmizse, Erkel F. u. 40.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 

ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak, valamint a Medius Contact Kft. (5540 Szarvas, 

Gyékény u. 5.) ajánlata érvénytelennek nyilvánítja.  

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által a „Mosodai szolgáltatási feladatok 

ellátása” című tárgyban indított beszerzési eljárása eredményeként a Patai József egyéni 

vállalkozó (5520 Szeghalom, Újtelep) 240,- Ft/kg+Áfa összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  
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3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Margaréta 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által a „Mosodai szolgáltatási feladatok 

ellátása” című tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy az intézmény üzemeltetéséhez 

szükséges mosodai szolgáltatási feladatok ellátására 2020. november 01. - 2024. október 31. 

időtartamra vállalkozási szerződést kössön vállalkozóval. 

 

Felelős:  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2020. október 31. 

 

 

18. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására a TOP-

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

Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” elnevezésű pályázat lebonyolításához 

szükséges önerőről döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az Önkormányzat nevében 2020. július 3-án megkötésre került a Kossuth- 

Szeghalmi- Eötvös utcákat érintő kerékpárút kivitelezésre vonatkozó szerződés, melynek célja 

a TOP-3.1.1-15-BS1-20167-00003 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – 

Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” című pályázat megvalósítása. A 

kivitelezési szerződés összege bruttó 380.812.157,- Ft, mely lényegesen magasabb összeg a 

támogatás során megítélt és építésre fordítható bruttó 348.881.540,- Ft-nál. A lebonyolításhoz 

szükséges szerződések megkötésre kerültek. Az építési tétel terhére költségnövekmény 

támogatási kérelmet szeretnének benyújtani a Közreműködő szervezet felé, melynek összege 

bruttó 31.930.617,- Ft. A közbeszerzési eljárás szerződés szerinti teljes költsége bruttó 

4.826.000,- Ft, azonban a Felhívásban meghatározott százalékos arányok miatt a támogatás 

maximális összege csak bruttó 3.867.465,- Ft lehet, így a fennmaradó bruttó 958.535,- Ft-ot 

mint önerőt az önkormányzatnak vállalnia kell. 

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: 

164/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.1.1-

15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – 

Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” elnevezésű pályázat 

megvalósításához bruttó 31.930.617,- Ft értékben költségnövekmény támogatása 

iránti igénnyel fordul a Közreműködő Szervezethez.  

A lebonyolításhoz szükséges fennmaradó 958.535,- Ft-ot, mint önerőt saját 

költségvetése tartaléka terhére vállalja finanszírozni. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a költségnövekmény támogatása 

iránti igény benyújtásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.11.15. 

 

 

19. Napirendi pont 

 

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

KEOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” 

elnevezésű pályázat lebonyolításához szükséges konzorciumi szerződés módosításáról történő 

döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot a tegnapi napon kapták meg a Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-től. 

Elmondja, hogy a Dévaványa szennyvíztisztító telep felújítására irányuló projekt 

lebonyolítását az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. végzi, aki a 

tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, valamint kiválasztotta 

a megvalósítást kísérő egyéb szervezeteket. Az eljárást Mezőberény és Békésszentandrás 

települések önkormányzataival konzorciumban folytatták le. A projekthez tartozó szerződések 

összköltsége jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, mely miatt a konzorciumi 

szerződések módosítására van szükség. A szerződés tervezet 2020.10.28-án érkezett meg, 

mely tartalmazza tételesen az egyes tagokhoz tartozó önerő összegét is, az alábbiak szerint: 

 Tag neve Támogatási összeg 

(Ft) 

Önerő összege (Ft) 

1. Konzorciumvezető 455 857 546 50 650 839 

2. Mezőberény Város Önkormányzata 2 751 178 539 305 686 504 

3. Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzata 

1 468 220 961 163 135 662 

4. Dévaványa Város Önkormányzata 1 728 646 178 192 071 798 

 

A konzorciumvezető a Támogató részére 2020.10.14. napján összköltség-növelési kérelmet 

nyújtott be az önrészek támogatására, illetve a közbeszerzésen kiválasztott vállalkozóval 

megkötésre került szerződés is tartalmazza, hogy „a megvalósítási szakasz pénzügyi 

forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 

kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni”.  Tehát amennyiben az 

összköltség-növelési igény támogatásra nem talál, úgy a kivitelezővel a szerződés 

megszüntetésre kerül. 

Tehát a megállapodás módosítását a képviselő-testületnek el kell fogadni, valamint fel kell 

hatalmazni a polgármestert annak aláírására. 

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

Megadj a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy ezen összegből mi fog megvalósulni? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére nem tud pontos választ adni. 

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. végzi a feladatot, kiválasztotta a 

kivitelezőt, a műszaki ellenőrt, terveket készíttetett. A települési önkormányzatok névén fut az 

ügy, de rájuk nagyon keveset bíznak.  

Elmondja, hogy egy központi kiemelt beruházásról van szó. Arról kapott tájékoztatást a 

projektvezetőtől, hogy a beruházás a jövő év tavaszán elindulhat.   
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Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még 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: 

165/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2.2.2-

15-2019-00141 kódszámú „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” 

elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2020.11.02. 

 

 

20. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza.  

Elmondja, hogy folyamatosan követik a koronavírus-helyzet alakulását. A vírus elleni 

eredményes védekezés érdekében javasolja, hogy a helyi piacon kereskedelmi és értékesítési 

tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra 2020. 

november 6. napjától (péntek) - a piac nyitvatartási, valamint az alkalmi árusítás idejére - 

kötelező jelleggel rendeljék el a szájat és az orrot teljes egészében elfedő maszk viselését.  

A piac területén mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani. 

Bíznak abban ezen intézkedés elegendőnek bizonyul, illetve a járványhelyzet alakulásától 

függően nem lesz szükség a piac teljes lezárására. 

Kéri a város lakóit, illetve a piacra kilátogatókat, hogy mindannyiuk egészségének védelme 

érdekében a maszkviselési kötelezettséget tartsák be, a hétfőtől életbe lépő országosan 

meghirdetett szigorú ellenőrzésekre tekintettel is. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

166/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dévaványa, Bethlen 

utca 1834 helyrajzi számú, 3.970 m2 alapterületű ingatlanon található piac fenntartója 

úgy dönt, hogy a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a 

piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra 2020. november 6. napjától 
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(péntek) - a piac nyitvatartási, valamint az alkalmi árusítás idejére - kötelező 

jelleggel elrendeli a szájat és az orrot teljes egészében elfedő maszk viselését.  

A piac nyitvatartási ideje minden kedden és pénteken 5.00 órától 13.00 óráig tart.  

 

A piac területén mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter 

védőtávolságot tartani. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a piac üzemeltetőjét az 

Agricola Dévaványa Kft-t (5510 Dévaványa, külterület 01634/13 hrsz.) a testület 

döntéséről értesítse.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 
 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt 

ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy ezen időszakban sokan járnak a temetőbe. 

Célszerű lenne a bevezető út baloldalát kb. ½ méter szélességben zúzottkővel feltölteni, mivel 

két autó nem fér el egymás mellett. Megjegyzi, hogy már több autó elakadt az említett részen.  
Valánszki Róbert polgármester – a holnapi nap folyamán igyekszenek eleget tenni a 

felvetésnek. Megjegyzi, hogy a dolgozói kapacitás is szűkös, valamint a Szeghalmi úton a 

holnapi napon aszfaltoznak.  

Elmondja, hogy a temetőbe vezető út jobb oldalán van egy koronaakácos fasor, az azon belül 

lévő 3.000 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása folyamatban van. Az ingatlanon szeretnének 

parkolókat kialakítani. A koronaakácos fasor kivágását tervezik, mivel eddig is folyamatos 

problémát okozott az önkormányzat számára. Az önkormányzat dolgozói vágták le az ágakat, 

zúzták össze.  

Megadj a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel vette, hogy a fürdő előtt a csapadékvíz-elvezető 

árkok lefedésre kerültek, így lehetőség van ott autóknak parkolásra. Kérdése, hogy az említett 

szakasz le lesz-e aszfaltozva? 

Továbbá kérdése, tervbe van-e véve az, hogy a melegvizeskút mellett lévő csatornát lefedik-e 

a biztonságosabb parkolás érdekében? Esetlegesen pályázati forrás megszerzésével az 

elmondottakat meg lehetne-e valósítani? 

Valánszki Róbert polgármester – nem ismert számára, hogy ilyen célra lesz-e pályázati 

kiírás. Elmondja, hogy az említett rész közúthoz csatlakozik, így a közútkezelő engedélye, 

hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy ott parkoló legyen kialakítva, ami nem lehetetlen. 

Elmondja, hogy a fürdő előtt zárttá tettek egy csapadékvíz-elvezető árkot, ami nem parkoló. 

Az oda parkolókért felelősséget nem tudnak vállalni. Nem látja annak akadályát, hogy ott 

parkolókat létesítsenek abban az esetben, ha lesz rá pályázati forrás. 

A melegvizes közkifolyóval kapcsolatban elmondja, hogy a közkifolyót szeretnék szintre 

emelni, amelynek tervei hamarosan el fognak készülni. Egyszerűbbé szeretnék tenni az 

emberek számára a víz kivételét. Egy tetőt is terveznek a kifolyó felé. Az út mentén meg lehet 

állni a jelenlegi közlekedési szabályok szerint. 

Kiss Károly alpolgármester – megjegyzi, hogy 8 évet vártak arra, hogy a fürdő előtt a 

csapadékvíz-elvezető zárttá legyen téve. Véleménye szerint nagyon hasznos, hiszen ott több 

autó meg tud állni. 
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt 

ülés megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy több 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 elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, 

mivel a tárgyalandó anyagok vagyonnal, pályázattal kapcsolatosak. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

167/2020.(X.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-8/2020. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-21. 

oldallal bezárólag. 

 Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1745 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


