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DV/674-5/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 31-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Földi Imre   képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina  ügykezelő 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 

Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási irodavezető, dr. Pacsika György a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője, dr. Szitás László a Dévaványai Sportegyesület elnöke, 

Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai 

koordinátora, Czirják Edit a Margaréta Intézmény Igazgatója, valamint Tóth Erika a GYSZC 

Dévaványa igazgatója. 

 

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

valamint a képernyő előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Földi Imre képviselő nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte.  

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

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről. 

Előadó:   dr. Pacsika György járási hivatalvezető 

 

3. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző  

 

4. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről. 

Előadó:   Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 
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5. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

6. A Dévaványai Sportegyesület beszámolója a 2021. évről. 

Előadó:    dr. Szitás László a Dévaványai SE. elnöke 

 

7. A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének Szolgáltatási tervének elfogadása a 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap 

és szakosított szolgáltatások önköltségszámításáról, intézményi térítési díjáról szóló 

tájékoztatás megvitatása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal a „Járási Startmunka Mintaprogramhoz szükséges eszközök beszerzése-

2022” tárgyban. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde magasabb vezetői 

megbízásáról döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

A polgármester a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. 

Első napirendi pontban kívánja tárgyalni a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót, ezt követően kerülne megtartásra a Várospolitikai fórum.  

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

50/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 31-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről. 

Előadó:   dr. Pacsika György járási hivatalvezető 
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2. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről. 

Előadó:   Czene Boglárka jegyző  

 

4. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről. 

Előadó:   Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora 

 

5. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, feladatellátási támogatásáról. 

Előadó:    Szarka Andrea aljegyző 

 

6. A Dévaványai Sportegyesület beszámolója a 2021. évről. 

Előadó:    dr. Szitás László a Dévaványai SE. elnöke 

 

7. A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének Szolgáltatási tervének elfogadása a 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap 

és szakosított szolgáltatások önköltségszámításáról, intézményi térítési díjáról szóló 

tájékoztatás megvitatása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntéshozatal a „Járási Startmunka Mintaprogramhoz szükséges eszközök beszerzése-

2022” tárgyban. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

1. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde magasabb vezetői 

megbízásáról 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 polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. március 16-án a Mezőtúri úti vasúti átjáró felújításával kapcsolatban előzetesen 

egyeztetett a Kormányhivatal, a MÁV, valamint a Rendőrség illetékes személyeivel. A 

jelenlegi sorompót a világító berendezéssel ellátott jelzőlámpára kívánják cserélni, 

amely közel 60-70 millió forint lenne. Szegeden felkereste Mondy Miklóst, a MÁV 

Területi Igazgatóság vezetőjét. Az egyeztetést követően a berendezés felújítását 50 

millió forintban határozták meg, a maradékot pedig gép és előmunkaerő biztosításával 

az önkormányzat is kivállalhatja. Az előzetes tervezési folyamat elindításra került.  
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- 2022. március 17-én a Magyar Bankholding Zrt. munkatársai megtekintették a Hivatal 

új épületében kialakított épületrészt, ahova majd a Takarékbank átköltözik.  

2022. február 25-én a cég jelezte, hogy átköltözési szándékát fenntartja.  

- 2022. március 18-án Gyomaendrődön sajtótájékoztatón vett részt, ahol a 4231-es és a  

4232-es közutak tekintetében megkezdték a felújítást.  

- 2022. március 24-én a Középiskolában az aszfaltpálya átadó ünnepségen vett részt. 

Ugyan ezen a napon belül az EFOP-os pályázat is lezárásra került, amelynek keretén 

belül a Gyulai Tankerületi Központ 3 Dévaványai telephelyen tudott felújítást végezni. 

Ezek a Vörösmarty úti iskola, a Körösladányi úti iskola és a Gyöngy utca 2. sz. alatt 

lévő Művészetek Háza. A beruházás összköltsége közel 420 millió forint. 

- 2022. március 25-én egyeztetett a Kisújszállási utca 4. szám – az Edunor Kft. után lévő 

régi romos vályogépület és a hozzá tartozó terület – végrehajtásával kapcsolatban. A 

végrehajtási eljárást dr. Szitál László megindította. Az ingatlanértékbecslés során 

becsült összeg 4.300 eFt. A területre a későbbi iparterület fejlesztés céljából lenne 

szüksége az önkormányzatnak, valamint az Ekuna Kft. leendő csarnokához ezen, vagy 

a mellette lévő önkormányzati területen keresztül kerülne bevezetésre az aszfaltút. 

Az északi iparterületeket összekötő földút lenne erre a legalkalmasabb, de 11 

ingatlanból lenne szükséges kivásárolni bizonyos részt. 

- 2022. március 28-án Szolnokon volt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon. 

2021-ben Dévaványán átadásra került a Hold utcán lévő Autista Foglalkoztató Ház, ahol 

egy ön,- és közveszélyes magatartást tanúsító bentlakó miatt a rendőrségnek többször 

ki kellett vonulnia. Ezzel kapcsolatban egyeztettek és átköltöztették az említett 

személyt.   

Délután a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megtörtént az eskütétele, a póttagoknak 

pedig március 30-án. 

Ugyan ezen a napon Gyomaendrődön György László ITM államtitkárának 

tájékoztatóján vett részt, ahol az államtitkár megerősítette, hogy az üzemcsarnokhoz 

szükséges alapinfrastruktúra kiépítéséhez benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban 

megkereséssel élhet felé az önkormányzat.  

- 2022. március 30-án Gyomaendrődön volt, ahol a Helyi Védelmi Bizottság tagjaitól 

illetve dr. Pacsika György Hivatalvezetőtől az ukrán menekültekkel kapcsolatos 

helyzetképről és a várható feladatokkal kapcsoltban kapott tájékoztatást. Jelenleg nincs 

túl nagy nyomás, kb. 30.000 fő menekült érkezett Békés megyébe, akik közül többen 

tovább utaztak. Azon menekültek elhelyezéséről gondoskodni kellet, akik nem tudtak 

rokonokhoz, befogadókhoz költözni.  

A polgármester felhívja a résztvevők, valamint a lakosság figyelmét, hogy április 3-án 

országgyűlési képviselő választás, valamint népszavazás lesz.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi 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 a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

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

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő 

határozattal: 
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Határozat: 

51/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 383/2021.(XI.25.); 

29/2022.(II.24.); 30/2022.(II.24.); 31/2022.(II.24.); 36/2022.(II.24.); 41/2022.(II.24.); 

44/2022.(II.24.); 45/2022.(II.24.); 46/2022.(II.24.); Dv. Kt. határozatok és a 

22/2022.(I.27.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés 

között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Köszönti az ülésen dr. Pacsika György Járási Hivatalvezetőt.  

Az anyag kapcsán kiemeli, hogy feltűnően csökkent az ügyfelek száma, ugyanis 2020-ban 

51.284 fő, míg 2021-ben 40.418 fő kereste fel a hivatalt, amely véleménye szerint ez a 

járványhelyzet következménye, de erről bővebb tájékoztatást dr. Pacsika György fog tudni 

mondani.  

A polgármester megadja a szót dr. Pacsika György részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

dr. Pacsika György Járási Hivatalvezető – köszönti az ülésen résztvevőket, és az érdeklődő 

lakosokat.  

Elmondja, hogy az elmúlt 2 évben veszélyhelyzet állt fent, de úgy, mint az önkormányzatnak, 

a hivatalnak is működnie kellett. Az ügyfélszám csökkenésben szerepet játszik, hogy 2020-ban 

még a Földhivatal szervezetileg hozzájuk tartozott, majd átkerült a Kormányhivatal 

főosztályához. A Foglalkoztatási Osztályon a pandémia miatt megjelent egy megemelkedett 

ügyfélfoglaló, ahol már csak a ténylegesen megjelenő ügyfélforgalommal számoltak. 

Ezzel szemben a Dévaványai Kormányablak tekintetében a heti szinten megjelenő ügyfelek 

száma már hosszú ideje 200 fő környékén van. 2021-ben a védettségi igazolványokkal 

kapcsolatos ügyintézés kimagasló volt. A gépjármű ügyintézés során – műszaki érvényesség, 

jogosítvány – kiegyenlítettebb ügyfélforgalom, a személyi okmányok ügyintézése terén pedig 

szintén mérsékelt forgalom volt jellemző. 

Elmondja, hogy a személyi okmányok megújításával kapcsolatban az állampolgárok az utóbbi 

hónapokban felkeresték az okmányirodát, de a meghosszabbított érvényességi idő 

megszüntetését követően lehet számítani nagyobb ügyfélszámra a köz gyógy igazolványok 

megújításával kapcsolatban is. 

A várakozási idő a védettségi igazolványok kiállítás miatt szintén megemelkedett a hirtelen 

ügyfélszámnövekedés miatt, de bízik abban, hogy a viszonyok rendeződését követően és a 

technika fejlődésével ez az idő csökkenni fog.  

A Kormányablak Busz továbbra is folyamatosan kijár Ecsegfalvára, Hunyára és 

Csárdaszállásra a hónap minden kijelölt napján. 

Elmondja, hogy az aktualitásokkal kapcsolatban a kormányhivatal munkatársai készséggel 

állnak az ügyfelek rendelkezésére, röviden szól az e-bejelentő szolgáltatásról, annak előnyeiről 

és működéséről. 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály tekintetében elmondja, hogy a gondnokolt személyek száma 

nagyon nagy, évente 80-100 bírósági tárgyaláson vesznek részt. A 2021-es adatok alapján a 
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járási hivatal illetékességi területén összesen 233 fő olyan személy él, akit a bíróság 

cselekvőképességét érintő gondnokság alá helyezett, ebből 166 fő Dévaványán él. A pandémia 

negatív hatásaként megnövekedett a nevelésbe és a védelembe vételek száma is. 

Megemlíti az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás 

biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020.(XII.31.) Korm. 

rendeletet, röviden ismerteti a benne foglaltakat.  

A Foglalkoztatási Osztályon nyilvántartott álláskeresők száma a veszélyhelyzet indulásával 

jelentősen megnőttek, majd ugyan ilyen hirtelen mérséklődtek is. Elindultak a gazdaságvédelmi 

intézkedések, amelynek segítségével a vállalkozások konszolidálódtak, így az álláskeresők 

száma még alacsonyabb lett a nyilvántartásban a pandémia időszakához képest. Úgy vélik ezt 

nagyban elősegítették a különböző támogatási formák. 

Viszonylag magas azon 1 éven túl regisztrált álláskeresők száma, akik 5 éven belül nyugdíjba 

vonulnak, nekik az elhelyezkedési esélyük nagyon alacsony. Részükre az állam hozzájárulást, 

támogatást biztosít.  

2021-ben a Nyári Diákmunka programon belül 188 főt foglalkoztattak a járásban.  

Az uniós támogatások kapcsán elmondja, hogy 2017-2021. közötti időszakban közel 2000 főt 

vontak be ezekbe a támogatásokba, és 2,1 milliárd forint összegben fizettek ki támogatást. 

A közfoglalkoztatásban a tendencia évről-évre csökken, míg 2016-ban 15 ezer főre emelkedett 

a közfoglalkoztatásban dolgozók száma, 2021. évben ez a szám 5.669 főre mérséklődött. 

A járásban a Járási Startmunka Mintaprogramok, a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programok, valamint az Országos közfoglalkoztatási programok keretén belül összesen 900 fő 

volt foglalkoztatva 2021-ben. A foglalkoztatási osztályon 2022 fő érintett álláskereső számára 

6062 esetben nyújtottak szolgáltatást, tanácsadást. 

Az Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztály kapcsán elmondja, hogy 2021-ben 

300 esetben végeztek az illetékességi területen különböző hatósági ellenőrzést élelmiszer és 

takarmány területen, bírságot pedig 23 esetben szabott ki a hatóságuk. 2021. június 1-től  

dr. Laczó Pál járási főállatorvost kinevezték a megyei kormányhivatal főosztályvezetőjének, 

így távozásával december 15-től Nagy János lett a járási főállatorvos osztályvezetője, mellette 

pedig Teller Zsuzsa látja el az élelmiszerlánc-biztonsági hatósági ügyeket.  

Megköszöni a polgármesternek, hogy az elmúlt időszakban az oltásszervezés, gyermekvédelem 

és az átköltözés során az önkormányzattal való együttműködés gördülékeny volt.  

Megköszöni Czene Boglárkának, valamint Szarka Andreának a napi operatív szintű munkát, és 

a hivatali apparátusnak a munkáját. Jó egészséget kíván az elkövetkezendő időszakra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Megerősíti, hogy a járási 

hivatallal jól kiépített kapcsolatot tartanak fent.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen megtárgyalták a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel hallja, a hivatal munkatársaival ilyen eredményeket 

értek el, amelyben a dévaványai segítségnyújtók is közreműködtek. Megköszöni, hogy kiemelte 

az egészségügy emberfeletti munkáját a veszélyhelyzet ideje alatt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – szeretné megköszönni Tímárné Buza Ilona foglalkoztatási 

osztályvezetőnek a munkáját az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Elmondja, hogy a 

településre 2 család érkezett, akik számára munkalehetőséget is tudnak biztosítani.  

dr. Pacsika György Járási Hivatalvezető – ilyen esetekben a Megyei Védelmi Bizottság 

elnöke, kormánymegbízott jogosult nyilatkozni. A két családnál felmérést végeztek a 
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szándékukról, hozzáállásukról, az okmányok, valamint a munka tekintetében, illetve a 

gyerekeket is iskoláztatnák. Ingatlanvonatozásában felmérésre került a járás, hogy mely 

ingatlanok alkalmasak az ukrán menekültek elhelyezésére. Ha a településen hasonló kérés 

érkezne ukrán menekültek részéről, kéri, hogy vegyék fel a Kormányhivatallal, vagy a Megyei 

Védelmi Bizottsággal a kapcsolatot, és e-tekintetben tájékoztatást, segítséget nyújtanak 

számukra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Pacsika György Hivatalvezetőnek az 

elmondottakat, illetve, hogy a mai ülésen megjelent.  

Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával, mely szerint a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

52/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület a hivatal vezetőjének és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a második napirendi pont keretében 

Várospolitikai Fórumra kerül sor.   

Sajnálatos, hogy az utóbbi években egyre kevesebb lakossal találkoztak a Várospolitikai 

Fórumon, ezért tartják a munkaterv szerinti testületi ülés keretén belül. A mai ülésen az 

intézményvezetőkön, valamint a képviselőkön kívül érdeklődő lakos nem jelent meg.  

A polgármester rövid tájékoztatást ad az önkormányzat 2021. évi munkájáról, a 2021. évi 

költségvetés teljesítéséről és a 2022. évi költségvetésről, valamint ismerteti a jelenlévőkkel a 

2022. évben tervezett és megvalósított fejlesztéseket. 

 

Az önkormányzat 2021. évi munkájáról szóló tájékoztató: 

Elmondja, hogy az elmúlt 2021-es évben a munkaterv 10 soros és 1 ünnepi ülést tartalmazott, 

a kialakult veszélyhelyzet miatt 5 soros ülés, 1 ünnepi ülés került megtartásra és rendkívüli 

testületi ülés megtartása 6 alkalommal vált szükségessé. 

Az elmúlt évben 144 db határozatot hozott a testület, amelyből nyílt ülésen 120-at, míg zárt 

ülésen 24-et és 18 rendelet alkotott.  

A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések száma 273 db határozat. 
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Az éves munkatervben előre meghatározott napirendek a jogszabályi kötelezettségből adódó 

feladatokkal voltak kapcsolatosak, mint pl. a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása, az 

elmúlt évi zárszámadás elfogadása, maradvány felhasználása, belső ellenőrzési terv elfogadása, 

valamint közbeszerzési terv elfogadása, módosítása. 

2021. év elején a képviselő-testület nem tarthatott ülést a kialakult veszélyhelyzet miatt, de az 

önkormányzat ettől függetlenül aktívan látta el a feladatát. Több pályázatra is nyújtottak be 

kérelmet, többek közt csapadékvízelvezető áteresz lefektetésére, amelynek kivitelezése már 

folyamatban van, illetve sportcsarnok beruházásra. Sikeresen lezárult az illegális 

hulladékfelszámolási tevékenység, és megépült a bringapark, valamint a kondipark a sportpálya 

területén.  

A veszélyhelyzet megszűnését követően, 2021. június 24-én ült össze ismét a testület, amelynek 

keretén belül a polgármesteri határozatokat felülvizsgálták és maradéktalanul elfogadásra 

kerültek.  

Ezt követően megtárgyalták a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló beszámolót.  

Készült tájékoztató a foglalkoztatás mikéntjéről, a környezetvédelem állapotáról, a Gyulai 

Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában folyó 

oktatási munkáról és a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról.  

Foglalkoztak azon civil szervezetek munkájával, melyek tevékenységét az önkormányzat segíti, 

amelyekkel együttműködik, a közművelődés, a sport, a szociális, az egészségügy, vagy éppen 

a rendvédelmi ellátás területeken.  

A testületi munka nyilvánossága folyamatosan biztosított.  

A munkaterv szerinti ülések időpontját, napirendjét a helyi újság előre közli. Ezen ülések nyílt 

részét a városi kábeltelevízió végig egyenes adásban közvetíti. 

A testületi ülést követően a helyi újságban összefoglaló tájékoztató jelenik meg. A 2021-es 

esztendőről elmondható, hogy az összes kötelező törvényben előírt feladatoknak eleget tudott 

tenni az önkormányzat. 

 

A 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató: 

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzata bevétellel kiadással egyezően 2.563.891 eFt volt 

úgy, hogy 482.461 eFt negatív költségvetési egyenleg a maradványból került kiegyenlítésre. 

A képviselő-testület az év folyamán négyszer módosította a költségvetést. A módosítást 

indokolta a képviselő-testület döntései, központi támogatások, pályázaton nyert támogatások, 

valamint előirányzaton belüli átcsoportosítások, átvezetések. 

A 2021. évi költségvetés módosított előirányzata 3.709.743 eFt lett, amely az eredeti 

előirányzathoz viszonyítva 1.145.852 eFt-tal emelkedett. 

Az előirányzat növekedését legnagyobb részt az előző évi maradvány, a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatások, központi támogatások, pályázati támogatások indokolták. 

A költségvetés teljesített adatai: 

bevételek: 3.709.743 eFt, 

kiadások: 2.048.602 eFt, 

maradvány: 1.661.141 eFt. 

Az önkormányzat ingatlan vagyona 2021. december 31-én 9.782.032 eFt. 

Adóerőképesség alakulása: 

2018. év 14.585,- Ft/fő, 

2019. év 14.155,- Ft/fő, 

2020. év 18.458,- Ft/fő, 

2021. év 17.753,- Ft/fő, 

2022. év 18.341,- Ft/fő. 

Az iparűzési adóalanyok száma 2020. december 31-én 676 db volt, amely 2021. december  

31-ére 720 db-ra nőtt.  
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Az Önkormányzat alapvető feladatai 2021. évben sem változtak, azonban a veszélyhelyzet 

miatt továbbra is meg kellett oldani egyéb feladatokat is. A kötelező és önként vállalt 

önkormányzati feladatok ellátása a rendelkezésre álló forrásból a lehetőségekhez mérten 

megfelelő módon megvalósult. Az önkormányzat többek között biztosította a közutak 

fenntartását, közterületek rendben tartását, óvoda és bölcsőde működtetését, temető, sportpálya 

rendben tartását, orvosi ügyeleti ellátást, háziorvosi, fogászati, védőnői feladatellátást, szociális 

támogatást stb. A feladatok ellátása az önkormányzat és intézményei, valamint vállalkozásba 

adás útján valósult meg. 

 

A 2022. évi költségvetésről tájékoztatás: 

A költségvetés kidolgozása 2021. november óta folyamatos volt, kétszer történt egyeztetés a 

Költségvetés Egyeztető Munkacsoporttal annak érdekében, hogy a legmegalapozottabb 

költségvetés készüljön el. 

A 2022. évi költségvetést a képviselő-testület a 2022. január 27-én tartott ülésén fogadta el 

3.175.422 eFt költségvetési bevétellel, 4.431.887 eFt költségvetési kiadással, és 1.256.465 eFt 

költségvetési egyenleggel. A költségvetési egyenleg belső finanszírozással a maradványból 

kerül finanszírozásra. 

Beruházásra, felújításra tervezet szintjén bruttó 2.329.436 eFt-ot irányoztak elő a fejlesztési 

tartalék nélkül. 

 

A 2022. évi fejlesztések ismertetése: 

Elmondja, hogy az idei évben is számtalan pályázati forrást kívánnak megvalósítani, ezek közül 

vannak már folyamatban lévő, elbíráltak, elbíráslásra váró, valamint beadásra váró pályázatok 

is.  

1. Csapadékvíz fejlesztések: 

A TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039 kódszámú „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” 

elnevezésű pályázat lebonyolítása lassan az első mérföldkőhöz ér. Ez azt jelenti, hogy az 

engedélyes tervek elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, továbbá 

megszületett az Előzetes Régészeti Dokumentáció is. A közbeszerző kiválasztása 

folyamatban van, melyet követően reményeik szerint április elején elindulhat a 

közbeszerzési eljárás is.   

A támogatásból a városban több mint 3 km hosszan megtörténik a csapadékelvezető rendszer 

felújítása, valamint létesül egy záportározó a Homokbánya utcán. A fejlesztés a város több 

pontját érinti, pl. Szeghalmi, Rákóczi, Zrínyi, Jéggyár, Móricz, Zöldfa, Köleshalmi, Tövis, 

Hajós. Ezen beruházás összege közel 600 millió forint. 

2. Dévaványa Szennyvíztisztító telep fejlesztése: 

Az önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel annak érdekében, hogy a KEHOP-2.2.2 

azonosítószámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be a Szennyvíztisztító telep és a 

városi csatorna hálózat fejlesztése érdekében. A munkaterület átadásra került, a fizikai 

munkálatok megkezdődtek. A pályázat célja, hogy egy új főnyomóág kiépítésével 

tehermentesíteni tudják a Kert utcai övezetre hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, 

ugyanis a csapadékos időszakokban ezen szakaszon a szennyvízelvezető rendszerbe 

bekerülő esővíz mennyiség miatt a lakossági bekötéseken visszafolyik a víz.  

A beruházás becsült összköltsége: bruttó 1,8 Mrd Ft. 

3. Sportcsarnoképítés 

2020. augusztus hónapban kérelemmel fordultak a Kormányhoz a sportcsarnok 

megvalósításával kapcsolatosan. A Kormány határozatában úgy döntött, hogy az 

előkészítési tevékenységhez 46 m forint támogatással járul hozzá. A tervek, illetve a 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. 
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Jelenleg a tervellenőrzés negyedik szakaszában járnak, melyet követően reményeink szerint 

hamarosan elindulhat a közbeszerzés. 

 

TOP Plusz pályázati rendszer keretében a „Zöld város”, a „Kerékpárút fejlesztés”, valamint az 

Energetikai fejlesztés 1.200 millióFt értékben elbírálásra került. 

A „Zöld város” elnevezésű pályázat keretében a régi önkormányzati épület területén 

parkosítással rendezvényteret kívánnak kialakítani. A „Kerékpárút” fejlesztése kapcsán a 

Körösladányi utcán lévő Postától a József Attila utcáig kétoldali kerékpársáv kerülne 

kialakításra, míg az „Energetikai fejlesztések” tekintetében a Jéggyár utca 7/1 szám alatt lévő 

bérlakás komplex energetikai felújításon esne át, illetve az önkormányzathoz 40 kWh-os 

napelem parkot telepítenének. 

Az elhangzottakon kívül 500 millió forint összegben további csapadékvizes pályázatot 

kívánnak beadni, melynek beadási határideje a mai nap.  

Belterületi utakat kívánnak felújítani, továbbá óvodai energetikai fejlesztésre nyújtottak be 

pályázatot, illetve említést tesz az üzemcsarnok fejlesztésről, a Kossuth utca 

aszfaltburkolatának megújításáról, valamint a külterületi utak fejlesztéséről is.    

Röviden tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021-ben milyen összegben 

állapított meg szociális ellátásokat. 

A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – 2022-ben is működni fog közmunkaprogram? 

Valánszki Róbert polgármester – igen, március 1. napjával indult el, 45 főt foglalkoztatnak a 

Járási Startmunka Mintaprogramban és 29 főt pedig a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretén belül. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megkérdezi, hogy az idei évben indulni fog-e diákmunka? 

Valánszki Róbert polgármester – a tavalyi évben nem indítottak, tekintettel arra, hogy magas 

önerőt kellett az önkormányzatnak biztosítania. Reméli, hogy az idei évben a feltételek pozitív 

irányba változnak, és el tudják indítani, hiszen korábban is 100 főnél több fiatalt tudtak 

foglalkoztatni diákmunka keretén belül.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester a Várospolitikai Fórum tárgyalását lezárja.  

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdésének f) pontja rendelkezik arról, 

hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testület, valamint a hivatal tevékenységéről, amely 

jelen esetben érinti a dévaványai, valamint az ecsegfalvi hivatal tevékenységét is.   

A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti, a jelenlévőket és a tévé képernyője előtt lévő lakosokat.  

Elmondja, hogy a testület részére részletesen kidolgozott anyag került megküldésre. 

A Közös Hivatal tekintetében személyi változás nem történt, az engedélyezett létszám 28 fő, 

amelynek feltöltése folyamatosan szükséges. A finanszírozásban változás nem történt, annak 

ellenére, hogy az önkormányzat 28 fő köztisztviselőt foglalkoztat, az állam 24 fő részére 

biztosítja az ellátást.   
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Elmondja, hogy 2020. május végén új épületbe költözött a hivatal, amelynek köszönhetően 

fizikálisan is megoldható vált a háttérmunkát ellátó kollégák és az ügyfelekkel foglalkozó 

köztisztviselők elhelyezése.  

Új jogszabályi változás, amely illetékességi, hatást, módosítást érintene nem volt.  

Kiemeli, hogy a házasságkötések száma a duplájára nőtt 2021-ben és ez a tendencia jelenleg is 

tart.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2022. április 3-án országgyűlési képviselő választás lesz. 

Kéri, hogy mindenki a választójogával élve vegyen részt a választáson, előtte viszont az 

okmányok érvényességét ellenőrizzék le. A Kormányablak vasárnap 7:00-19:00 óráig nyitva 

lesz, kifejezetten személyazonosító okmányok megújítására vonatkozó ügyintézés céljából.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen megvitatták a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megköszöni a dolgozóknak, hogy a jegyző vezetésével jól tudott működni a hivatal. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló 

tájékoztató kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

53/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámolóját, a határozat 

mellékletében szereplő tartalommal. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

(A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra. 

Elmondja, hogy a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről szóló 

beszámolót Rózsa Andrea a fürdő szakmai koordinátora elkészítette és megküldte a testület 

részére. Véleménye szerint a pandémia idején is eredményes volt az év, ugyan hiány, mint 

minden évben most is keletkezett, de ennek ellenére a strandfürdő működtetését az  

képviselő-testület mindig is vállalta és a jövőben is így kíván tenni. Pályázat hiányában a 

csúszda nem fog üzemelni, de a gyermekek számára a játszóteret felújították. Reméli, a büfé 

üzemeltetésével sem lesznek gondok az idei évben. 

A polgármester megadja a szót Rózsa Andrea szakmai koordinátor részére, amennyiben az 

írásos anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  
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Rózsa Andrea a fürdő szakmai koordinátora – nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, de 

a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen a beszámolót részletesen megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület 

felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a beszámoló kapcsán van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről szóló 

beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

54/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő, Gyógyászat és 

Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 
 

(A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy a strandfürdőfürdő, valamint a büfé nyitvatartási 

rendjét, 2022. május 28. – 2022. szeptember 15. közötti időszakra határozza meg. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának a bizottság 

javaslatának ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával, mely szerint a fürdő, valamint a strandbüfé nyitvatartási 

rendjét a 2022. május 28. - 2022. szeptember 15. közötti időszakra határozzák meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

55/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő, Gyógyászat és 

Ifjúsági Tábor, valamint a Strandbüfé 2022. évi nyitvatartási rendjét 2022. május 28. - 

2022. szeptember 15. közötti időszakra határozza meg. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 
 

 

5. Napirendi pont 

 

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

keretén belül szükséges dönteni a civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekről. 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendeletében 

a civil szervezetek támogatására egy szerény összeget biztosított a képviselő-testület.  

Az előterjesztésben 16 db támogatási kérelem szerepel. A kérelmekről összesítő táblázat 

készült, mely röviden összefoglalva bemutatja a támogatási igények összegét és célját. A 

táblázatban az is látható, hogy a civil szervezetek milyen összegű támogatásban részesültek 

2019-ben, valamint 2021-ben.  

A tavalyi év folyamán, a civil szervezeteket illetően összesen 6.780.000,-Ft-ról született 

támogató döntés, az idei évben eddig benyújtott kérelmek összege 4.122.000,-Ft, valamint a 

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület az idei évben is kérte a Nyugdíjas ház 

közüzemi számláinak finanszírozását.  

A 2021. évben nyújtott támogatással minden támogatott szervezet maradéktalanul elszámolt. A 

támogatási kérelmek nem képezik az előterjesztés mellékletét, mivel nagy mennyiségű 

anyagról van szó, ezért a kérelmeket a informatikai irodában lehet megtekinteni.  

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2022. március 25. volt.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmeket részletesen megtárgyalta. A képviselő-testület elismeri a civil 

szervezetek munkáját. A bizottság javaslata, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 

Egyesülete részére 50.000,-Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a beszámoló kapcsán van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 

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

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

56/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 

Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther utca 13/A., 

képviseli: Ádász István elnök) részére 50.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. 
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évi költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol.  

Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag 

részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete részére  

100.000,-Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának a javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesülete részére 100.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

57/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Békés Megyei Egyesülete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27., képviseli: Dr. Ruzsa 

György elnök) részére 100.000,-Ft támogatást nyújt a a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási 

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete részére 100.000,-Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete 

részére 100.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

58/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Humana Kórus Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Kürti 

Ignácné elnök) részére 100.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesülete részére 550.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Hagyományőrző Nők Egyesülete részére 

550.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

59/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hagyományőrző Nők 

Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Varga Istvánné elnök) 

részére 550.000,-Ft támogatást nyújt  a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi  költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 800.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 

800.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

60/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Folkműhely Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6., képviseli: Erdei Attila 

elnök) részére 800.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete részére  

200.000,-Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

Egyesülete részére 200.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

61/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Napfény Nyugdíjas Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kisfaludy utca 13., képviseli: 

Barta Jánosné elnök) részére a 2022-es évben, mint természetbeni juttatást, kifizeti a Nyugdíjas 

ház közüzemi számláit, amit az Önkormányzat 2022. évi  költségvetésében betervezett. 

Továbbá 200.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 
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A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére 338.000,-Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

részére 338.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

62/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Felemelkedéséért Közalapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Tóth 

Julianna elnök) részére 338.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 
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Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 450.000,-Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

részére 450.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

63/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Dévaványai Egyesülete (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth út 11., képviseli: Balog 

Lászlóné elnök) részére 450.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi  

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 450.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 

450.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

64/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Múzeumbarátok Köre (székhelye: 5510 Dévaványa, Széchenyi út 8., képviseli: Tóbiás 

Gáborné elnök) részére 450.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány részére 220.000,-Ft 

támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Túrér Partja Középiskolai Alapítvány 

részére 220.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

65/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Túrér Partja 

Középiskolai Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2., képviseli: Pocsai 

Istvánné elnök) részére 220.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott 

kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számla ellenében 

elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 

támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Horgász Egyesület részére 200.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai Horgász Egyesület részére 

200.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

66/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Egyesület (5510 Dévaványa, Kossuth Lajos utca 11., képviseli: Moldván János alelnök) részére 

200.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások fedezetére. A 

Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított Civil 

szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 
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támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 30.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány részére 

30.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

67/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mosolyt Minden Arcra 

Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth Lajos u. 11., képviseli: Gusztafik Gábor 

elnök) részére 30.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány 

részére 220.000,-Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak 

Jövőjéért Alapítvány részére 220.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

68/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ványai Ambrus 

Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty 

út 6., képviseli: Pócsikné Tarsoly Gabriella elnök) részére 220.000,-Ft támogatást nyújt a 

támogatási szerződésben meghatározott kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú 

támogatása előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság a kérelmet részletesen megtárgyalta. 

A bizottság javaslata, hogy a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület részére 

100.000,-Ft támogatást nyújtsanak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Dévaványai All Stars Kulturális és 

Szabadidő Egyesület részére 100.000,-Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

69/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 

 

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

Kulturális és Szabadidő Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11., képviseli: 

Nemes István elnök) részére 100.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben 

meghatározott kiadások fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésében biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata 

terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány 

minden évben digitalizáláshoz, illetve archiváláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez igényel 

támogatást, de a város és a közösség érdekében végzett tevékenységet nem lát a részükről.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére.  

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

javasolta a testület felé, hogy a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány 2022. évre vonatkozó 

támogatási kérelmét utasítsák el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány  

2022. évre vonatkozó kérelmét utasítsák el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

70/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sárréti Digitális 

Gyűjtemény Alapítvány (székhelye: 5510 Dévaványa, Deák F. u. 25., képviseli: Hajdú József 

elnök) 2022. évre vonatkozó 60.000,-Ft összegű támogatási kérelmét elutasítja.  
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Sárréti Digitális Gyűjtemény 

Alapítvány elnökét értesítse.  
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:   -  
 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a P15 Postagalamb Sportegyesület kérelme 

2022. március 29-én érkezett, így a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – Kiss Bencének nagyon szép és jó eredményei vannak. Attól 

függetlenül, hogy később adták be a kérelmet, támogatásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselő által elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a P15 Postagalamb Sportegyesület  részére 254.000,-Ft támogatást 

nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

71/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a P15 Postagalamb 

Sportegyesület (székhelye: 5700 Gyula, Jász Lukács. u. 4., képviseli: Kiss Bence elnök) 

részére 254.000,-Ft támogatást nyújt a támogatási szerződésben meghatározott kiadások 

fedezetére. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

biztosított Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata terhére biztosítja. 
 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2023. január 31-ig számlával, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentummal, számlát helyettesítő bizonylattal elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg 

támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 
 

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

megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást 

követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert 

támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. 
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  folyamatos 
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6. Napirendi pont 

 

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

Sportegyesület 2021. évről szóló beszámoló megtárgyalása. 

Köszönti az ülésen Dr. Szitás Lászlót, a DSE elnökét.   

Elmondja, hogy a Sportegyesület minden évben beszámol az előző évi munkájáról, az idei 

évben viszont önálló napirendre került, tekintettel arra, hogy az egyesület az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatát átvállalta. 

Megkéri dr. Szitás Lászlót, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 

Dr. Szitás László a DSE elnöke – köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy 2021-ben 

a sportegyesület és az önkormányzat között létrejött egy szerződés, amelyben az önkormányzat 

vállalta, hogy minden évben biztosít az egyesület számár 8.000.000,-Ft összegű támogatást, 

viszonzásul az egyesület pedig beszámol az éves munkájáról. Megköszöni, hogy a testület 

engedélyezte, hogy önálló napirend keretében ismertessék a sportegyesület 2021. évi 

tevékenységét. 

Készített egy hosszabb beszámolót, de csak a lényeges diákat kívánja kiemelni.  

 

(A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. Megköszöni a figyelmet. A felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Szitás Lászlónak a tájékoztatót. 

Úgy gondolja, hogy egy teljes, átfogó tájékoztatást kaptak a beszámolóban.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat. 

Laskainé Kiss Alexandra a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen megtárgyalták a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – kiemeli, hogy a beszámoló részletesen kidolgozott, pontos 

adatok, számlatörténetek szerepelnek benne. Örül neki, hogy ilyen eredményes a 

sportegyesület. Megköszöni, hogy a megbeszéltek szerint mindig elő van készítve a focipálya 

és a mellékhelyiségek mindig tiszták. Észrevételként szeretné jelezni, hogy folyamatosan, egy 

nyomon, hosszában vágják le a füvet, így a későbbiekben a pálya egyenetlen lesz, ezért 

javasolja, hogy egyeztessenek egy szakértővel a pálya nyírásának irányáról, módjáról.  

Dr. Szitás László a DSE elnöke – a pálya mintáját hengerezéssel is ki lehet alakítani. A 

dévaványai sportpálya kialakítása ún. „bogárhátú”, amely azt jelenti, hogy a pálya közepe a két 

oldalvonalhoz képest magasabb, kb. 35 cm-rel és korábban a kivitelező kérése volt, hogy a 

nyírás irány a pálya hosszanti irányába kell, hogy történjen. Az idei évben szeretnék kihívni 

Kádár Pétert szemrevételezésre és egyeztetni fognak vele ezzel kapcsolatban. 

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a kapu mögötti 

vízelvezetést meg fogják-e oldani? 

Dr. Szitás László a DSE elnöke – 2021. év folyamán megépült egy akna, amelyet magasítani 

szükséges, mivel a futókörön kívül és belül feltöltést kellett végezni, ezért az akna fedél részét 

meg kell emelni, hogy a földfelszín felett legyen és a belevezetés meg tudjon valósulni. A 

bekötések megvannak, csak a feltöltést kell elvégezni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – gratulál az elnök munkájához. Megkérdezi, hogy a Megye II. 

B-ben lévő csapattal vannak tervek a jövőre nézve? 
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Dr. Szitás László a DSE elnöke – nem gondolja, hogy a csapattal reális lenne a szintlépés, 

mivel a jelenlegi csapat fiatal korosztályú, és a munkahelyi elfoglaltságok miatt kevés az edzés. 

Az egyesület csak a helyi fiataloknak szeretne sportlehetőséget biztosítani, ezt követően pedig 

az egyén dönti el mennyi energiát kíván belefektetni. Elmondja, hogy 2009-ig a sportolói 

létszám évente 2-4 fővel bővült, 2010-től ez a szám emelkedett. Az U17 és az U16 ifi 

csapatokban kevés a létszám. 

Kiss Károly alpolgármester – úgy gondolja, hogy a volt állomási iskolánál amennyiben 3 

tanterem összevonásra kerülne, akár egy kisebb csoport számára is alkalmas lenne a terem 

sportolásra. 

Dr. Szitás László a DSE elnöke – folyamatosan nézik a pályázatokat, véleménye szerint ahhoz, 

hogy a terem használható lehessen, kb. 30 millió forintra lenne szükség, de erre eddig nem 

láttak lehetőséget. Amennyiben a sportcsarnokkal kapcsolatban előrehaladás történik, inkább 

szálláshely jellegű projektben kellene gondolkozni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Sportegyesület 2021. évről szóló beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

72/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Sportegyesület 

2021. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Sportegyesület beszámolója a 2021-es évről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény intézményegységének 2022. évi Szolgáltatási tervének elfogadása a 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez. 

Elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és 

a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet értelmében a 

feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít, mely tartalmazza  

 a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi 

programok, tevékenységek és folyamatok megnevezését, 

 a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

 az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való 

besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy 

alapszolgáltatásba sorolható be, 
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 a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők 

tervezett számát, valamint 

 a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és 

értékelésében való részvételének módjait. 

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, 

igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő 

közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával készíti elő. 

A feladatellátó a fentiek figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési 

alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. 

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 

intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi 

legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 

Laskainé Kiss Alexandra kulturális intézményegység-vezető a Szolgáltatási tervet elkészítette 

és megküldte a testület részére.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, amennyiben az írásos anyaghoz kiegészítést 

kíván tenni, azt tegye meg.  

Laskainé Kiss Alexandra kulturális intézményegység-vezető – nem kívánja kiegészíteni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szolgáltatási tervet a testület felé, a határozat 

mellékletében szereplő tartalommal.    

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki 

Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2022. évre vonatkozó Szolgáltatási 

tervét a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

73/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK és Bölcsőde Ladányi 

Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

intézményegységének 2022. évre vonatkozó Szolgáltatási tervét a közművelődési 

alapszolgáltatás megszervezéséhez jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: -  

 

(A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2022. évre vonatkozó Szolgáltatási terve a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Napirendi pont 

 

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

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap és 

szakosított szolgáltatások önköltségszámításáról, intézményi térítési díjáról szóló tájékoztatás 

megvitatása. 

Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. § (1) bekezdése a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet 

alkot.  

Az Szt. 115. § értelmében „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó 

tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott 

lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény 

esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.” 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a 

értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet  

hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által fenntartott 

költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon 

díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 

alkalmazandó mértéke. 

Az intézményi térítési díj összegének felülvizsgálatát a veszélyhelyzet megszűnését követően 

szükséges elvégezni. 

Megadja a szót Czirják Edit részére. 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója – nem kíván kiegészítést tenni az 

elhangzottakhoz, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi 

intézményi alap és szakosított szolgáltatások önköltségszámításáról, intézményi térítési díjáról 

szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

74/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap és szakosított szolgáltatások 

önköltségszámítással, intézményi térítési díjjal kapcsolatos tájékoztatót jóváhagyólag 

elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-603-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2020-603-20-22
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(A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap és 

szakosított szolgáltatások önköltségszámítással, intézményi térítési díjjal kapcsolatos 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

9. Napirendi pont 

 

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

döntéshozatal a „Járási Startmunka Mintaprogramhoz szükséges eszközök beszerzése-2022” 

tárgyban. 

Elmondja, hogy a 2022. évben is aláírásra kerültek a Hatósági szerződések a Járási Startmunka 

Mintaprogram pillérei vonatkozásában. Dévaványa Város Önkormányzat Beszerzési 

szabályzata alapján a helyi beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. A Beszerzési szabályzat 

és a beérkezett ajánlatok alapján szükséges a Mezőgazdasági programelemre érkezett ajánlatok 

megtárgyalása.  

Mezőgazdasági termékek, kellékanyagok, vetőmagok beszerzése: 

A., 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Csaba Jánosné 

Gazdasági Bolt 

5510 Dévaványa, 

Széchenyi utca 

28. 

2.592.355,- Ft 3.292.291,- Ft 

2. Cs+T Bringa Kft. 5650 

Mezőberény, 

Petőfi S. út 7. 

3.396.659,- Ft 4.313.757,- Ft 

3. Szilágyi és Szilágyi 

Bt. 

5630 Békés, 

Rákóczi út 27. 

2.851.594,- Ft 3.621.524,- Ft 

 
 

   

B., 
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN 

NEVE CÍME NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR 

1. Csaba Jánosné 

Gazdasági Bolt 

5510 Dévaványa, 

Széchenyi utca 

28. 

342.898,- Ft 435.480,- Ft 

2. Cs+T Bringa Kft. 5650 

Mezőberény, 

Petőfi S. út 7. 

377.185,- Ft 479.025,- Ft 

3. Szilágyi és Szilágyi 

Bt. 

5630 Békés, 

Rákóczi út 27. 

377.185,- Ft 479.025,- Ft 

A beszerzésnek „A” és „B” része volt, amelyre 3 ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát.  

Az anyag az ülést megelőzően került kiosztásra, így a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem 

tárgyalta.  

Megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás 2 részre volt osztva. Az „A” 

részben mezőgazdasági kultúrnövények termesztéséhez szükséges vetőmagokra, a „B” részben 

pedig technikai eszközökre - vizestartály, háti permetező – kértek ajánlatot. Az „A” részben 

szereplő ajánlatokat eredményesnek, míg a „B” részben feltüntetett adatokat érvénytelennek 

szükséges nyilvánítani, ugyanis nem érkezett be határidőre minden tételre ajánlat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Elmondja, hogy az „A” rész tekintetében az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatai érvényesek és alkalmasak voltak, az eljárást eredményesnek kell 

nyilvánítani. A benyújtott ajánlatok közül a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt bruttó  
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3.292.291,-Ft összegű ajánlata volt a legkedvezőbb. A „B” rész beszerzési eljárást 

eredménytelennek szükséges nyilvánítani.   

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévőknek - kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

75/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka Mintaprogram – 

Dévaványa 2022” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járási Startmunka 

Mintaprogram – Dévaványa 2022” tárgyban indított Mezőgazdasági program „A” rész 

beszerzési eljárásra Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 

28.), Cs+T Bringa Kft. (5650 Mezőberény, Petőfi u. 7.) és a Szilágyi és Szilágyi Bt. 

(5630 Békés, Rákóczi u. 27.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2022” tárgyban indított Mezőgazdasági 

program „A” rész beszerzési eljárás eredményeként Csaba Jánosné egyéni vállalkozó 

(5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) bruttó 3.292.291,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek.  

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

Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2022” tárgyban indított Mezőgazdasági 

program „A” rész beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2022” tárgyban indított Mezőgazdasági 

program „B” rész beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel érvényes 

ajánlat nem érkezett. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka program megvalósításához 

szükséges mezőgazdasági termékek, kellékanyagok, vetőmagok beszerzéséhez szükséges 

forrást az önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. április 30. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

A testület részére megküldésre került egy tájékoztató a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 

miatt nyújtott támogatással kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy támogatás összeg 500 eFt-ról 

900 eFt-ra történő emelését belső átcsoportosítással meg tudják oldani.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – a tüzelőanyag támogatás összege jelenleg megemelésre került 

4.000.000,-Ft-ra. Az idei évben a kalodás fa ára 66.000,-Ft körül van, így ez az összeg igaz 
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megemelkedett, de vélhetően annyi kérelemre lesz elegendő, mint a tavalyi évben. Kéri, hogy 

a természetbeni formában nyújtható vásárlási utalványokat az önkormányzat egyszerűbb 

módon állítsa ki, amellyel a kiadás költségeit csökkentenék. Javasolja a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, mivel 

a rendeletben megállapított jogosultsági értékhatárok eltávolodtak a jövedelmi szintektől, 

ugyanis megemelkedett a garantált bér és a nyugdíj összege is.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta képviselőnek az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester a bejelentések kapcsán elmondja, hogy a mentési pont 2022. április 1-től újra 

működik Dévaványán a Jéggyár utca 47. szám alatt, hétköznap 8:00-16:00 óra között.  

Az orvosi rendelő kapcsán elmondja, hogy az átköltözést 2022. március 26. napra tervezték, de 

a fűtéshez szükséges belső hűtő-fűtő Fan-Coil eszközök beszerzés alatt vannak, emiatt nem 

történt meg az átköltözés.  

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

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – kéri, hogy a Dévaványai Hírlapban is jelenjen meg tájékoztató 

az orvosi rendelővel kapcsolatban.  

Valánszki Róbert polgármester – a testületi ülésről minden hónapban készül tájékoztató, majd 

annak részeként bele fogják tenni.  

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania kitüntetési 

ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület „érintett kérésére 

zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és annak visszavonása 

esetén, továbbá fegyelmi eljárás megindításakor, valamint állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor.” 
 

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

a tárgyalandó anyag kitüntetéssel kapcsolatos. 

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, 8 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

76/2022.(III.31.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja 

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 
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A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedjenek 

a helyiséget elhagyni.  

A zárt ülés anyaga a DV/673-3/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-5. oldallal 

bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1705 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 

 

 

 


