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DV/674-9/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án 

megtartott rendes 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, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Szitás Ilona igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Molnár Sándor rendőr 

alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Juhász Sándor az Agricola 

Dévaványa Kft., valamint a VÁNYA-SZOLG Kft. ügyvezetője, Tímár Erika védőnő, Szalai 

Ildikó védőnő, Boda Ferencné iskolavédőnő, 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 vendégként meghívottakat, valamint a tévé 

képernyője 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 a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadók:   Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok 

 

2. Döntés a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról a DÁMK és Bölcsőde intézményegységében. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

3. A 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megvitatása. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
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4. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről 

szóló beszámoló megtárgyalása. 

Előadó:   Czirják Edit igazgató 

 

5. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2021. éves tevékenységéről szóló tájékoztató és a 

gazdasági társaság éves egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása. 

Előadó:   Juhász Sándor ügyvezető 

 

6. A VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 2021. éves 

tevékenységéről szóló tájékoztató és a gazdasági társaság éves egyszerűsített 

beszámolójának megtárgyalása. 

Előadó:   Juhász Sándor ügyvezető 
 

7. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2021. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó:   Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

8. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló 

megvitatása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

9. Családsegítői-, gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Előadók:  Tímár Erika 

   Szalai Ildikó 

   Boda Ferencné 

   Kajla Csilla családsegítő szolgálat képviselője 

 

10. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

11. A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

12. A 2021. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

13. Döntés a „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – Tervezés” tárgyú 

helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

14. Döntés a „műszaki ellenőri tevékenység ellátására” tárgyú helyi beszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

15. Döntés az „Önkormányzati tulajdonú épület takarítása” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 
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16. Döntés „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűnéséről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

17. A köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

18. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol. 

A 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót a Családsegítői-, gyermekjóléti, 

valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló után kívánja tárgyalni.  

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: 

108/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 26-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadók:   Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető 

Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok 

 

2. Döntés a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról a DÁMK és Bölcsőde intézményegységében. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

3. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről 

szóló beszámoló megtárgyalása. 

Előadó:   Czirják Edit igazgató 

 

4. Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2021. éves tevékenységéről szóló tájékoztató és a 

gazdasági társaság éves egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása. 

Előadó:   Juhász Sándor ügyvezető 

 

5. A VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 2021. éves 

tevékenységéről szóló tájékoztató és a gazdasági társaság éves egyszerűsített 

beszámolójának megtárgyalása. 

Előadó:   Juhász Sándor ügyvezető 
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6. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2021. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó:   Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

7. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló 

megvitatása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

8. Családsegítői-, gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Előadók:  Tímár Erika védőnő 

   Szalai Ildikó védőnő 

   Boda Ferencné iskolavédőnő 

   Kajla Csilla családsegítő szolgálat képviselője 

 

9. A 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megvitatása. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

10. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

11. A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

12. A 2021. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

13. Döntés a „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – Tervezés” tárgyú 

helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

14. Döntés a „műszaki ellenőri tevékenység ellátására” tárgyú helyi beszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 
 

15. Döntés az „Önkormányzati tulajdonú épület takarítása” tárgyú beszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatokról. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

16. Döntés „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűnéséről. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

17. A köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:   Szarka Andrea aljegyző 

 

18. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

megvitatására tér át. 

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

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. május 3-án Békésen volt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a 

Szent Flórián Nap alkalmával tartott ünnepi ülésén, ahol Polt Pál részére pénzjutalmat 

adtak át. Polt Pál folyamatosan részt vett a közös hivatal új épületének átadásával 

kapcsolatos eljárásokban. Úgy gondolja, hogy Kovács Krisztiánnal, a szeghalmi 

igazgatóság vezetőjével problémamentes a munkakapcsolat.  

- 2022. május 4-én a Magyar Bankholding vezetősége bankbiztonsági szempontból ismét 

megtekintette az épületet az átköltözés előtt és a mai napon már e-mailben a bérleti 

díjról is egyeztettek. A képviselő-testület által elfogadott költséghaszon elemzés alapján 

a bérleti díjat az épület átadását követően – azaz 2021. május 7-től – 5 évig fixen  

2200,-Ft/m2/Áfa összegben határozták meg.  

Ezen összeg a hűtés-fűtés költségét is tartalmazza, mellékvízmérővel pedig 

rendelkeznek. A villamos energia kapcsán a vezetőség fogja eldönteni, hogy almérőt 

helyeznek el, vagy négyzetméter arányban térítik meg a felmerülő költségeket. 

Ugyan ezen a napon a Körös-menti Települések Nonprofit Kft. közgyűlésén vett részt.  

- 2022. május 5-én a piac 1 éves garanciális bejárása történt meg a kivitelező és a műszaki 

ellenőr képviselőjével.  

- 2022. május 6-án a választásokkal kapcsolatban egyeztettek az Agrárgazdasági 

Kamarával.  

Ugyan ezen a napon rendkívüli testületi-ülés keretében termőföld értékesítésről 

döntöttek, valamint a temető infrastruktúra fejlesztés tárgyban indított beszerzési eljárás 

során a VÁNYA-SZOLG Kft. ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

- 2022. május 7-én megrendezésre került a Túzok Fesztivál. 

- 2022. május 12-én Békéscsabán az Ivóvízminőség-javító program zárásával kapcsolatos 

tájékoztatón vett részt, amelyről a 16. napirend keretén belül kíván bővebb tájékoztatást 

adni. 

- 2022. május 16-án rendkívüli ülés keretében a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség 

bérbeadása tárgyában beérkezett ajánlatokról döntöttek.  

- 2022. május 17-én megrendezésre került az Agrárkamarai Fórum. 

- 2022. május 23-án megtörtént az árverés, amelynek eredményeként 9 földterület került 

értékesítésre, összesen 188.260.450,-Ft értékben. A meghirdetett 10 földterületből 1-re 

két licitáló is jelentkezett, 1 földterületre pedig nem jelentkezett vevő.  

- 2022. május 25-én délelőtt a műszaki iroda munkatársával, valamint a rendőrség 

kollégáival közlekedésbiztonsági bejárás történt a város területén. Meghatározták 

azokat a pontokat, amelyek beavatkozást igényeltek, mint például a táblák hiánya, vagy 

a zöld növényzet takarása miatt be nem látható területek. 

- 2022. május 26-án a Városházának megtörtént az 1 éves garanciális bejárása. Feke 

László műszaki irodavezető apróbb hibákat észrevételezett, komolyabb problémák nem 

merültek fel, csak néhány minőségi hiba javítására tettek javaslatot a kivitelező felé.  

A lifttel kapcsolatban adódtak gondok, amelyet igyekeznek minél hamarabb megoldani. 

Felhívja a figyelmet, hogy 2022. május 27-én a Közösségek Hete programsorozathoz 

kapcsolódva szemétszedési akciót hirdettek, és kéri az aktív dévaványai lakosok részvételét, 

akik szeretnék a várost és annak környezetét szebbé tenni. Ezt követően a vadásztársaság sok 

szeretettel várja a résztvevőket vacsorára.  

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.  
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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: 

 

Határozat: 

109/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2022.(IV.20.); 

84/2022.(IV.28.); 86/2022.IV.28.); 87/2022.(IV.28.); 90/2022.(IV.28.) Dv. Kt. 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két 

testületi ülés között történt eseményekről jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a közrend-közbiztonság 

helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  

Köszönti az ülésen Molnár Sándor kapitányságvezetőt. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

munkatervébe napirendre tűzte a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató 

megtárgyalását. A tájékoztatót Molnár Sándor rendőr alezredes elkészítette, és megküldte a 

testület részére. 

Megadja a szót Molnár Sándor kapitányságvezető részére, amennyiben az írásos anyaghoz 

kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Molnár Sándor kapitányságvezető – köszönti az ülésen megjelenteket. Örömére szolgál, hogy 

meghívást kapott a mai ülésre. Megköszöni a bizalmat, amelyet a képviselő-testület 2021. év 

októberében megszavazott.  

Úgy gondolja, hogy jogszabályi kötelezettségen túl is érdemes minden évben megvitatni az 

elmúlt évben történteket, illetve átbeszélni, hogy milyen lépéseket szükséges tenni a közrend 

fenntartása érdekében. Az eredmények nemcsak a rendőrség, hanem a közösség érdeme is. 

Statisztikai adatokról nem kíván bővebb tájékoztatást adni, a beszámolóban részletesen leírásra 

kerültek az elmúlt évi adatok. Kiemeli, hogy 2021-ben 58 regisztrált bűncselekmény történt 

Dévaványa vonatkozásában, amely 3 esettel emelkedett a 2020-as évhez képest, és amelyből 9 

baleset értelmetlenül következett be. Mindig az előző évhez hasonlítják a rendőrség munkáját, 

de elmondható, hogy minden év más és más. A beszámoló végén megtalálható az elmúlt 12 év 

tendenciája is.  

A 2020-as év különleges volt a rendőrség számára a pandémia vonatkozásában, amely egyfajta 

könnyebbséget jelentett a közrend-közbiztonság felügyeletére, fenntartására, mivel kijárási 

tilalom volt, nem lehetett utazni, nem volt turizmus. A 2021-es év második felében már 

feloldották ezeket a korlátozásokat, de sikerült szinten tartani a közrendet. 

Ennyiben kívánta kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat, a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Purger Ferenc az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

résztvevőket. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen hosszasan tárgyalták a rendőrség 
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beszámolóját. A bizottság tagjai Koma Tamás rendőr hadnagy, őrsparancsnok részére tették fel 

a kérdéseiket, amelyekre megfelelő választ kaptak. A bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat. 

Megkérdezi Molnár Sándort, hogy a helyi rendőrős tekintetében tervezik-e a létszám feltöltését, 

vagy a rendőrőrs megszüntetését? 

Molnár Sándor kapitányságvezető – nem tervezik az őrs megszüntetését, sem pedig az 

átalakítását, inkább az a  koncepció, hogy még több rendőrőrsöt hozzanak létre. Sok új tanuló 

van és a közeljövőben a dévaványai rendőrőrs létszámát fel szeretnék tölteni.  

A hiányos létszám miatt közbiztonsági deficit nem keletkezett, a gyomaendrődi rendőrőrssel 

látnak el közös szolgálatot a kollégák a 24 órás közrend biztosítása érdekében.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Molnár Sándornak az elmondottakat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a május 25-ei Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság ülésén 

Koma Tamás rendőr hadnagy említette, hogy vélhetően emelkedni fog a közúti ellenőrzések 

száma Dévaványán. 

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

végzett munkát. Véleménye szerint jól együtt tudnak működni a kollégákkal, segítőkészek.  

Elmondja, hogy a piac területén esténként összegyűlnek a fiatalok és hangosan hallgatják a 

zenét, amely a környéken élők számára zavaró, valamint a kültéri bútorokban is kárt tesznek. 

Tudomása szerint az ügyben már történt előrelépés, és reméli ez a probléma a későbbiekben 

nem fog előfordulni.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a tájékoztatóval kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Megköszöni Molnár Sándor kapitányságvezetőnek, hogy a mai ülésen részt vett.  

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető tájékoztatóját a közrend-

közbiztonság helyzetéről kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

110/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-közbiztonság helyzetéről 

szóló rendőrségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 

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

vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  
 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

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

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

keretén belül szükséges meghatározni a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát a DÁMK és Bölcsőde Óvodai Intézményegységében.  

Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) 

pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető 

csoportok számát. 
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Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, melynek értelmében a 

minimum csoportlászám 13 fő, a maximum csoportlétszám 25 fő, az átlag csoportlétszám pedig 

20 fő. 

Bakó Bernadett intézményvezető az óvodai beíratást követően, összegezve, benyújtotta a 

tervezett óvodai csoportok létszámát a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan. 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

Engedélyezett 

gyermeklétszám 

Gyermeklétszám 

2022/2023 

SNI létszám 

2022/2023 

Számított 

létszám 

Hajós utca 53 45 1 46 

Kossuth utca 75 70 10 80 

Könyves utca 50 53 2 55 

Eötvös utca 45 51 3 54 

Összesen: 223 219 16 235 

Az előterjesztésben szereplő táblázat alapján megállapítható, hogy a 2022/2023-as nevelési 

évben is szükséges 9 csoportot indítani a megnövekedett gyermeklétszám miatt. A Kossuth 

utcai óvodában 3 csoportot, a többi óvodai feladatellátási helyen pedig 2 csoportot fognak 

indítani.  

Megkérdezi Bakó Bernadett intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde intézményvezetője – nem kíván kiegészítést tenni, a 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester - megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy 

ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé az előterjesztésben 

foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

111/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Művelődési Központ és Bölcsőde Óvodai Intézményegységében a 2022/2023. nevelési évben 

az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 

2022/2023. 

nevelési évre 

óvodába beírt 

gyermekek száma 

(fő) 

SNI 

(fő) 

Számított 

létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 2022/2023. 

nevelési évben 

219 16 235 

Telephely Csoportok száma 

Dévaványa, Kossuth L. u. 5. 3 

Dévaványa, Könyves K. u. 13. 2 

Dévaványa, Hajós u. 24. 2 

Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 2 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde fenntartója a 2022/2023. nevelési évben engedélyezi, az 

óvodai ellátására vonatkozóan, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 

bekezdése alapján a csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal 

történő átlépését.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Bakó Bernadett DÁMK és Bölcsőde igazgatója 

Szarka Andrea aljegyző  

Határidő:   2022. szeptember 1. 
 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervébe napirendre 

tűzte a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló megtárgyalását. Czirják Edit intézményvezető a beszámolót elkészítette, amelyet 

megküldött részükre.  

Megadja a szót Czirják Edit intézményvezető részére, amennyiben az írásos anyaghoz 

kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg. 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója – nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a Margaréta Intézmény 2021. évi működéséről 

szóló beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

megtárgyalták az anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé a beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, valamint az idős ellátottak türelmét, hogy a 

folyamatos fejlesztéseket – amelyek a dolgozók és bent lakók érdekében történnek – tolerálják.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 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: 

112/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 

elfogadja. 
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A Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók munkáját.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely az AGRICOLA 

Dévaványa Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-ei keltezésű létesítő 

okiratban egy többségi önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági termelő-, és szolgáltató 

tevékenységet végző AGRICOLA Kft. alapításáról döntött. 

Juhász Sándor, a Kft. ügyvezetője megküldte a testület részére a 2021. évről szóló egyszerűsített 

beszámolót. Az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került a Kft. egyszerűsített éves 

beszámolója és eredménykimutatása is a 2021. január 1. - 2021. december 31-ig terjedő 

időszakról. 

Az előző évet a Kft. 19.159 eFt-os veszteséggel zárta, mivel még nem került kiutalásra részükre 

egy nagyobb összegű támogatás. A beszámolóban jól látható, hogy a támogatás az idei évben 

átutalásra került, így a Kft. adózott eredménye 26.504 eFt. Ezen összeget az eredménytartalékba 

kívánják átvezettetni úgy, hogy az önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönt az idei évben 

maradéktalanul visszafizetik, amely körülbelül 16.000 eFt összegnek felel meg. 

A Kft. folyamatosan vállal munkát az önkormányzat, valamint külső cégek részére is, továbbá 

a települési közjó érdekében is. 

Megadja a szót Juhász Sándor részére, amennyiben kiegészítést kíván tenni az elhangzottakhoz, 

azt tegye meg.  

Juhász Sándor az AGRICOLA Dévaványa Kft. ügyvezetője – nem kívánja kiegészíteni. 

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

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a 2021. évi egyszerűsített beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

113/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AGRICOLA 

Dévaványa Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amely tartalmazza az 

eredménykimutatást, mérleget, szöveges beszámolót és a kiegészítő mellékletet is.  

 

Elfogadja a beszámoló eszköz és forrás oldalának egyező végösszegét  

105.019.000,-Ft-tal. 
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Az adózott eredmény 26.504.000,-Ft nyereség, mely az eredménytartalékba kerül 

átvezetésre. 

 

A társaság osztalékot nem fizet a tulajdonosoknak. 

 

Felelősök:  Juhász Sándor a Kft. ügyvezetője 

        Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  2021. évi egyszerűsített beszámoló 

 
(Az AGRICOLA Dévaványa Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely a VÁNYA-SZOLG 

Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 20-ai keltezésű létesítő 

okiratban egy többségi önkormányzati tulajdonú építőipari-, és szolgáltató tevékenységet végző 

VÁNYA-SZOLG Kft. alapításáról döntött. 

Juhász Sándor, a Kft. ügyvezetője megküldte a testület részére a 2021. évről szóló egyszerűsített 

beszámolót. Az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került a Kft. egyszerűsített éves 

beszámolója és eredménykimutatása is a 2021. január 1. - 2021. december 31-ig terjedő 

időszakról. Az adózott eredmény 2.824 eFt, amely az eredménytartalékba kerül átvezetésre. 

Elmondja, hogy a Kft. folyamatosan vállal munkát az önkormányzat, valamint külső cégek 

részére is, továbbá a közösség érdekében.  

Megadja a szót Juhász Sándor részére, amennyiben a beszámolóban foglaltakhoz kiegészítést 

kíván tenni, azt tegye meg.  

Juhász Sándor a VÁNYA-SZOLG Kft. ügyvezetője – nem kíván kiegészítést tenni, de a 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

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

részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a VÁNYA-SZOLG Kft. 2021. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a VÁNYA-SZOLG Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

114/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VÁNYA-SZOLG Kft. 

2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amely tartalmazza az eredménykimutatást, 

mérleget, szöveges beszámolót és a kiegészítő mellékletet is.  
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Elfogadja a beszámoló eszköz és forrás oldalának egyező végösszegét 79.145.000,-Ft-tal. 

Az adózott eredmény 2.824.000,-Ft nyereség, mely az eredménytartalékba kerül 

átvezetésre. 

 

A társaság osztalékot nem fizet a tulajdonosoknak. 

 

Felelősök:  Juhász Sándor a Kft. ügyvezetője 

        Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  2021. évi egyszerűsített beszámoló 

 

(A VÁNYA-SZOLG Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. 

A polgármester elmondja, hogy az írásos anyag részletes, széleskörű tájékoztatást ad a 

jelenlévők számára. A rendeletben megfogalmazott minden egyes támogatási formát magában 

foglalja az írásos anyag. Ezen jellegű feladatokat a polgármester, a jegyző és a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság látja el. A beszámolóban jól el vannak különítve az egyes feladatkörök, 

továbbá látható az is, hogy hány ülést tartottak az elmúlt évben, szó van benne a döntésekről és 

a felhasznált összegekről. A polgármester úgy gondolja, hogy a bizottság a feladatát 

megfelelően végzi.   

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen 

megtárgyalták a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről és a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2021. évben végzett munkájáról 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: 

115/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális helyzetének 

értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évben végzett munkájáról 

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. 

évben végzett munkájáról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amely a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése. 

Elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámolót a képviselő-testületnek 

május 31-ig el kell fogadnia, és a döntést a beszámolóval együtt szükséges megküldenie a Békés 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály részére.  

Megadja a szót Szarka Andrea részére, amennyiben kiegészítést kíván tenni az írásos anyaghoz, 

azt tegye meg. 

Szarka Andrea aljegyző – úgy gondolja, hogy az anyag részletes, így nem kíván kiegészítést 

tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a beszámolóban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottság elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről 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: 

116/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló beszámolót megtárgyalta és 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a gyermekjólét és 

gyermekvédelem területén dolgozó munkatársaknak elhívatott munkájukért.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére 2022. május 31. napjáig 

küldje meg.  

 

Felelős:   Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  azonnal 

Melléklet:  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 

szóló beszámoló 

 

(A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Napirendi pont 

 

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

családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámolók 

megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

munkatervébe napirendre tűzte a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői 

feladatellátásról szóló beszámolók megtárgyalását.  

Kajla Csilla a családsegítő szolgálat képviselője, Szalai Ildikó védőnő, Tímár Erika védőnő és 

Boda Ferencné iskolavédőnő az írásos anyagokat elkészítették, amelyet megküldtek részükre. 

Megkérdezi Czirják Edit intézményvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóban 

foglaltakhoz? 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója – nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

elfogadásra javasolja a testület felé a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői 

feladatellátásról szóló beszámolókat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

elfogadásra javasolja  a képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottság elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy 2021-ben a családsegítői szolgálatnál 

beszámolót tartottak izlandi jelzőrendszerről. Megkérdezi Czirják Edit intézményvezetőt, hogy 

ezzel kapcsolatban rendelkeznek-e bármilyen írásos anyaggal? 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója – nem tudja pontosan, de utána fog nézni és 

továbbítani fogja az alpolgármester részére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló 2021. 

évi beszámolókat kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

117/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítői-gyermekjóléti, a 

védőnői feladatellátásról szóló 2021. évi beszámolókat a gyermekek védelméről a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§(6) bekezdésében foglaltak 

szerint elfogadja. 

  

A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért elismerését 

fejezi ki. 
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére küldje meg.  

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. május 31. 

Melléklet:  családsegítői-gyermekjóléti és védőnői feladatellátásról szóló 

beszámolók 

 

(A családsegítői-gyermekjóléti és a védőnői feladatellátásról szóló beszámolók a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 

 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-, és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, és 

a h) pontja szerint tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült a 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló 

beszámoló. 

A tájékoztatóban minden adónem részletesen leírásra került, a gépjárműadó esetében pedig csak 

a hátralékos befizetésekről kapnak tájékoztatást, hiszen 2021. január 1-től az állami adóhatóság 

vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat. 

Adóellenőrzésekről és adóbehajtási cselekményekről is szól a beszámoló, amelyből látható, 

hogy 2021. január 1-én 29.261.485,-Ft hátralékos tartozás áll fenn, amelyet év végére közel  

10.000 eFt-al sikerült csökkenteni, így 2021. december 31-én a fennálló tartozás  

19.192.032,-Ft-ra csökkent.  

Ezen hátralékos tartozás felett további kb. 44.000 eFt hátralékos kintlévőség áll fent belvizes 

kölcsönökből, szociális segélyek, valamint otthonteremtési támogatás meg nem fizetett 

részeiből. Vélhetően a későbbiek során a testületnek döntenie szükséges ezen kintlévőségek 

leírásáról, hiszen van köztük olyan, amely 10 éven túl keletkezett és már nem behajtható. 

Megkérdezi Faragóné Barz Krisztina irodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

elhangzottakat? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő 

kérdésekre szívesen választ ad. 

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 egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a 2021. évi adóhatósági 

tevékenységről szóló beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót 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: 

118/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi adóhatósági 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(A 2021. évi adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati 

rendelet szabályozza azon feltételeket, ami alapján szociális alapon bérbeadhatóak a lakások. 

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése következtében az elmúlt időszak 

alapján elmondható, hogy a jövedelem vizsgálatakor az egy főre jutó nettó jövedelem 

meghaladta a jelenlegi rendeltben szabályozott összeghatárt. 

Az előterjesztésben Szarka Andrea aljegyző javaslatot tesz a Rendelet 6.§ (2) bekezdés a) 

pontjának módosítására, amely alapján az egy főre jutó nettó jövedelem család esetében  

200%-ról 350%-ra, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében pedig 250%-ról 400%-ra 

módosul.  

Szükséges módosítani továbbá a rendelet 2. mellékletét is, mely a költségalapon bérbeadható 

lakások listáját tartalmazza, mivel a testület döntése alapján értékesítésre kerültek ingatlanok. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag javasolja a testület felé a rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyetért a rendelet módosításával és javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

egyhangúlag a rendelet módosítását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló  

17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése alapján a testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 

kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.  

A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet rendelkezik. 

Az igazgatási szünet időtartama nyáron 5 egybefüggő naptári hét, - amely  augusztus 20-át 

közvetlenül követő vasárnapig tarthat –, télen pedig 2 egybefüggő naptári hét lehet, amely 

január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tarthat. 

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2022. július 18-tól 2022. 

augusztus 21-ig, illetve 2022. december 19-től 2023. január 1-ig rendelje el az igazgatási 

szünetet. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre 

megállapított alapszabadságának a háromötödét. 

A jogszabályi rendelkezések alapján a testület rendeletalkotás útján jogosult dönteni az 

igazgatási szünet elrendeléséről. Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról 

természetesen előre értesíteni kell a lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 

A testület részére kiküldött anyagtól eltérően javasolja, hogy a 4. szakaszt vegyék ki a 

rendeletből, tekintettel arra, hogy az idei évben – több önkormányzathoz hasonlóan – a 

december  27-30. közötti időszakot a dolgozók részére rendes szabadságként kiadnák, így a 

hivatal erre az időszakra bezár.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyhangúlag javasolja a testület felé a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotását a 4. szakaszra tett javaslatnak megfelelően. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolják a rendelet megalkotását a 4. szakaszra 

tett indítvány figyelembevételével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletét 

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

2021. évi zárszámadás elfogadása, a maradvány elszámolás megtárgyalása és döntéshozatal a 

felosztásáról. 

Elmondja, hogy a zárszámadás készítési kötelezettségről az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 87. §-a rendelkezik. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról 

költségvetési beszámolót, annak alapján pedig az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható 

módon évente zárszámadást kell készíteni. 

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, amennyiben az 

írásos anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a zárszámadás a 

teljesített adatokra épül, mindig az elmúlt évi költségvetés végrehajtásáról kell beszámolni. 

A 2021. évi zárszámadás során 3.709.742 eFt bevétel, 2.048.602 eFt kiadás és 1.661.140 eFt 

maradvány keletkezett. Dévaványa Város Önkormányzatánál és annak költségvetési szerveinél 

is keletkezett maradvány, amelynek többsége kötelezettséggel terhelt. A közös hivatalnál 

összesen 19.462.151,-Ft maradvány keletkezett, amely teljes mértékben elvonható.  

 A DÁMK és Bölcsőde maradványa 955.738,-Ft. Ezen összegből kötelezettséggel terhelt 

maradvány 549.525,-Ft, amely az előző évben közfoglalkoztatásra kiutalt előleg. A 

különbözetet, 406.213,-Ft-ot az intézmény a közüzemi számlák kifizetésére kívánja fordítani, 

mert a művelődési ház felújítása miatt az áramszámla összege megemelkedett.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 1.069.130,-Ft. 

Kötelezettséggel terhelt maradvány a közfoglalkoztatás miatt kiutalt személyi juttatás és járulék 

660.788,-Ft összege. A különbözetet, 408.342,-Ft-ot az intézmény a Jéggyár u. 47., és Eötvös 

u. 44. szám alatti épületben az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére 

kívánja fordítani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag javasolja a testület felé a 2021. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

egyhangúlag egyetért a rendelet megalkotásával, javasolja elfogadni a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

8/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletét 

a 2021. évi zárszámadásról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásainak megfelelően az éves költségvetési beszámoló 

készítésekor kell megállapítani a költségvetési maradványt. 

A maradványt költségvetési szervenként kell megállapítani, mert a beszámolót is költségvetési 

szervenként kell leadni. Az összevonást a Magyar Államkincstár készíti el a benyújtott 

beszámolók alapján. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

egyhangúlag javasolja elfogadni a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc részére. 

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

előterjesztésben meghatározott maradvány felosztásával egyetért, javasolja elfogadni a testület 

felé a határozati javaslatban foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferenc bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2021.évi maradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint – amelyet 

felolvas a jelenlévők számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

119/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 

Önkormányzatának 2021. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde maradványa, 955.738,- Ft, 

amelyből 549.525,-Ft összeget személyi juttatásra és annak járulékára, valamint 

406.213,-Ft-ot közüzemi számlák kifizetésére engedélyez felhasználni.  



20 

 

 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 19.462.151,-Ft, amely teljes 

összege elvonásra kerül.  

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény maradványa 

1.069.130,-Ft, amelyből 660.788,-Ft összeget személyi juttatásra és annak járulékára, 

408.342,-Ft-ot érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére engedélyez 

felhasználni.  

 

Az Önkormányzat maradványa: 1.639.653.749,-Ft, 

Felhalmozási célú maradvány: 1.451.753.694,-Ft, 

Működési célú maradvány: 187.900.055,-Ft. 

Szabad maradvány nincs. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

 Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: döntést követően 

 

 

 

13. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amelynek keretén belül 

szükséges döntést hozni a „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán - Tervezés” 

tárgyú helyi beszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottak be a TOP 

PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra Csapadékvíz-

elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán” projekt címmel. 

A projekt célja, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvízelvezető-rendszer képes legyen ellátni 

a megnövekedett vízmennyiség megfelelő elvezetését, a megjelölt közútszakaszok mentén a 

megfelelő csapadékvízelvezető-rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a 

vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése révén – ide tartozik az Arany 

János utca, a Vörösmarty utca, a Mikszáth Kálmán utca mentén húzódó nagy csatorna 

mederlapozása, továbbá a Jéggyár utcán lévő 10 lakásos társasház mögött a Széles utca kis 

szakasza, valamint a Jéggyár utca levezető csatornája. 

Az ajánlattételi határidőig 3 vállalkozó nyújtotta be ajánlatát, amely az előterjesztésben 

részletezésre került. 

A polgármester megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok érvényesek és alkalmasak. Az 

ajánlatok elbírálása során megállapították, hogy a Berpromer Kft. bruttó 18.948.400,-Ft 

összegű ajánlata volt a legkedvezőbb, továbbá a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy a „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – Tervezés” 

tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Berpromer Kft.  

bruttó 18.948.400,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek 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: 

120/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 1.2.1-21 

azonosító számú „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – Tervezés” 

tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ 

1.2.1-21 azonosító számú „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – 

Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása 

során a Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.), a Korintosz Kft. (5600 

Békéscsaba, Irányi u. 4-6. D. ép. II. em. 5/2.) és a PUVIR Kft. (5700 Gyula, Eötvös u. 

17.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

1.2.1-21 azonosító számú „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – 

Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Berpromer Kft. 

(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) bruttó 18.948.400,-Ft összegű ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek.  

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

1.2.1-21 azonosító számú „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán – 

Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges forrást a pályázat költségvetésének terhére 

biztosítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

    Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. június 7. 

 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amelynek keretén belül 

szükséges döntést hozni a „műszaki ellenőri tevékenység ellátására” tárgyú helyi beszerzési 

eljárás eredményéről. 

Az önkormányzat gondozásában jelenleg 3 mélyépítési projekt fut, melyek jelenleg a kivitelező 

kiválasztásának szakaszában járnak. Az érintett projektek a következőek: 

- TOP-2.13.-16-BS1-2020-000039 kódszámú, „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” 

című projekt, 

- VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű projekt, 

- Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Kossuth utca 

felújítása, amelyre jelenleg folyamatban van még kivitelezőre közbeszerzési felhívás. 

A projektek során műszaki ellenőr kiválasztása kötelező, melynek érdekében helyi beszerzési 

eljárást indítottak. Az ajánlatok beadási határideje 2022. május 20. 10:00 óra volt. 

A megadott időpontig 3 vállakozó nyújotta be az ajánlatát az előterjesztésben részletezett 

tartalommal. 

A beszerzési eljárás során a kiválasztás szempontja a legalacsonyabb ár. 

A határozati javaslat alapján a benyújtott ajánlatok érvényesek és alkalmasak. Az ajánlatok 

elbírálása során megállapították, hogy a 3 projekt esetben a Verker Kereskedelmi, Mérnöki és 
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Szolgáltató Kft. bruttó 7.112.000,-Ft összegű ajánlata volt a legkedvezőbb. A beszerzési eljárást 

eredményesnek szükséges nyilvánítani.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

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

egyhangúlag javasolja elfogadni a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester- megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy a „műszaki ellenőri feladatok ellátására” tárgyában indított helyi 

beszerzési eljárás eredményeként – a 3 projekt tekintetében – a Verker kereskedelmi, Mérnöki 

és Szolgáltató Kft. bruttó 7.112.000,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek a határozati 

javaslatban részletezett felbontásban kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

121/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „műszaki ellenőri 

feladatok ellátására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „műszaki ellenőri 

feladatok ellátására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok 

elbírálása során a Verker kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5553 Kondoros, 

Csabai út 49.), a Duna-völgyi Mérnök Kft. (6098 Tass, Dunai út 4.) és a Gyulai Köz-terv 

Kft. (5700 Gyula, Székely A. u. ¼.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

feladatok ellátására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Verker 

kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5553 Kondoros, Csabai út 49.) bruttó 

7.112.000,-Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, az alábbi felbontásban:  
 

A) TOP-2.13.-16-BS1-2020-000039 kódszámú, „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” 

című projekt 

Ajánlattételi nettó ár: 4.720.000,-Ft   bruttó ár: 5.994.400,-Ft  

 

B) VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű projekt 

Ajánlattételi nettó ár: 860.000,-Ft   bruttó ár: 1.092.200,-Ft  
 

C) Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Kossuth 

utca 

Ajánlattételi nettó ár: 20.000,-Ft   bruttó ár: 25.400,-Ft  
 

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

feladatok ellátására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges forrást a pályázatok, illetve a vállalt önerők 

költségvetésének terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. június 7. 

 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenötödik napirendi pontra, amelynek keretén belül 

szükséges döntést hozni az „Önkormányzati tulajdonú épület takarítása” tárgyú beszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatokról. 

Elmondja, hogy a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a legkedvezőbb árkondíció és 

szolgáltató kiválasztása miatt az önkormányzat ajánlatkéréssel fordult takarítási szolgáltatással 

foglalkozó cégekhez a tavalyi év során átadott Városháza épület takarítási munkájával 

kapcsolatosan. 

Az ajánlattételi felhívás szerint a felkérteknek 2022. május 20. 10.00 óráig volt lehetőségük 

benyújtani az ajánlataikat. Az ajánlatkérés bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb 

ellenszolgáltatás alapján történik. 

Az ajánlattételi határidőig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát az előterjesztésben megjelölt 

összegekkel. Az ajánlattevők benyújtott ajánlata érvényesek és alkalmasak. 

Az ajánlattételi felhívás szerint az értékelő bizottság az ajánlatokat megvizsgálta és 

szakvéleménye alapján Kiss-Szabó Erika egyéni vállalkozó nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, 

nettó 10.425.240,-Ft + AAM, azaz bruttó 10.425.240,-Ft összegben, amely tartalmazza a 

tisztítószerek költségét is. A beszerzési eljárást eredményesnek szükséges nyilvánítani. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja Kiss-Szabó Erika egyéni vállalkozó bruttó 10.425.240,-Ft 

összegű ajánlatát. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy az „Önkormányzati tulajdonú ingatlan takarítása” tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként Kiss-Szabó Erika e.v. nettó 10.425.240,-Ft + AAM, azaz 

bruttó 10.425.240,-Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

122/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

tulajdonú ingatlan takarítása” tárgyában 2022. évben indított helyi beszerzési eljárás kapcsán 

az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

ingatlan takarítása” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Hocz és Medvegy Kft. (5600 

Békéscsaba, Kazincy u. 31/B.), a Nagy és Társai Bt. (5650 Mezőberény, Hősök útja 1.), 

valamint a Kiss-Szabó Erika e.v. (5510 Dévaványa, Fera tanya 1.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

tulajdonú ingatlan takarítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Kiss-
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Szabó Erika e.v. (5510 Dévaványa, Fera tanya 1.) nettó 10.425.240,-Ft + AAM= bruttó 

10.425.240,-Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

tulajdonú ingatlan takarítása” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  
 

A Képviselő-testület a takarítási feladatok ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének működési előirányzata terhére biztosítja. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. június 30. 
 

 

 

16. Napirendi pont 

 

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

keretén belül szükséges döntést hozni a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás megszűnéséről. 

Elmondja, hogy 2022. május 12-én Békéscsabán részt vett az önkormányzati társulási tanács 

ülésén. A projekt megvalósításra került, így már csak a társulást szükséges megszüntetnie a 66 

önkormányzatnak. Az első módosítást követően 138.282.284,-Ft maradvány keletkezett, 

amelyet a 66 önkormányzat között szükséges a korábbi befizetések arányában felosztani. 

Dévaványa Város Önkormányzatát a teljes maradványból 3,54% illet meg. A teljes 

megszűnésig még felmerülhetnek további költéségek, ezért ezek az adatok tájékoztató 

jellegűek.  

A napirenddel kapcsolatban a képviselő-testületnek minősített többséggel szükséges döntenie.  

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést nem 

tárgyalta. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

2022. december 31. napjával megszüntetésre kerüljön kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

123/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetésével kapcsolatosan az alábbiakat:  

1. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. 

december 31. napjával szűnjék meg, és ezen időponttal kerüljön sor a 

nyilvántartásokból történő törlésére. 

2. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-

BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnésével 

kapcsolatos megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak az aláírására.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. június 30. 
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17. Napirendi pont 

 

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

köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

A temető rendjéről és használatának szabályairól a rendelet 11. §-a rendelkezik.  

A polgármester ismerteti a jelenlévők számára a temető nyitvatartási rendjét. 

Elmondja, hogy a múlt évben módosító javaslat érkezett a testület részéről, hogy a május, 

június, július, valamint az augusztus hónapokban a nagy melegre való tekintettel 7 óra helyett 

korábban nyisson ki a temető.  

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a 6 óra megfelelő időpont lenne-e? 

A testület egyöntetű véleménye, hogy 6 órától legyen nyitva a temető. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – megkérdezi, hogy halottak napján a temető hosszabb 

nyitvatartással üzemel? 

Valánszki Róbert polgármester – novemberben a temető 7 órától 17 óráig van nyitva és a 

rendelet úgy szól, hogy a halottak napjához kötődően az üzemeltető a temető nyitva tartását 

meghosszabbíthatja. Tapasztalatai alapján ezen a napon 17 órakor nem zárják be a temetőt, 

tovább szokott üzemelni.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – halottak napján működik őrszolgálat a temető területén? 

Valánszki Róbert polgármester – a polgárőrség látja el ezt a feladatot, segítséget nyújtanak a 

parkolásnál is, de az esetleges eltulajdonításokat nem tudják megakadályozni. A helyi 

rendőrőrsön dolgozó kollégák is ki szoktak menni a temetőhöz ellenőrizni.  

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki támogatja, hogy a temető május, június, július, valamint az augusztus hónapokban reggel 

6 órától tartson nyitva kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő - testületének 

9/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

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

Elmondja, hogy a Prizma-Junior Zrt. egy rövid tájékoztatót küldött arról, hogy a jelenlegi 

áremelkedések milyen mértékben nehezítik meg a Kft. működését. A tájékoztatóban leírta 

továbbá, hogy mindezek ellenére a szolgáltatási díj mértékén nem kíván emelni. 

Az árveréssel kapcsolatban elmondja, hogy összesen 10 külterületi ingatlan került 

meghirdetésre, viszont 1 földterületre nem érkezett licitáló. Többen jelezték, hogy igényt 

tartanának erre a területre, ezért amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, a 01082/7 hrsz-ú 

külterületi ingatlan újból kiírásra kerülne, 31.484.400,-Ft kikiáltási áron.  

Az árverésből várhatóan összesen 188.260.450,-Ft összeg fog befolyni és bízik abban, hogy a 

gazdák, az általuk tett ajánlatot nem fogják visszavonni. Az előzetes becslések szerint az Ekuna 

Kft. leendő csarnokához kb. 187.000 eFt összeg szükséges az alapinfrastruktúra kiépítéséhez, 

amely már tartalmaz 15% tartalékot, viszont a gáz-, és villany bekötésének összegét már nem. 

Véleménye szerint a 01082/7 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséből befolyó összeget az 

orvosi rendelőre kellene fordítani, mivel az épületet még szükséges hőszigetelni. Több 
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visszajelzés is érkezett a lakosság részéről, hogy a lábazatnál hullámos a vakolat, mivel 

szükséges volt utószigeteléssel a fal vizesedését megállítani és emiatt a régi fuga mentén vágták 

ki a falat  

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint az árverésből befolyó összeg 

munkahelyteremtés megvalósítását szolgálja, mivel ezt az összeget a sportcsarnokra, illetve az 

Ekuna Kft. leendő csarnokához, az alapinfrastruktúra kiépítésre fordítanák. Úgy gondolja, hogy 

a képviselő-testület tagjai arra törekszenek, hogy minél több munkahely legyen a városban.  

Kéri, hogy amennyiben lehetséges, ebben az esetben a képviselő-testület tagjai név szerint 

szavazzanak. 

Czene Boglárka jegyző – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület név szerint szavaz az 

önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást 

rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy támogatják-e a név szerinti szavazást? 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak. 

 

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester tartózkodik 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő tartózkodik 

dr. Ágoston Sándor képviselő igen 

Földi Imre képviselő (nem volt jelen) 

Kónya Dávid János  képviselő  igen 

Purger Ferenc képviselő tartózkodik 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

124/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése alapján 

az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendel 

el.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében a 

döntést név szerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy a 31,4844 ha területű, 126,31 Ak értékű 01082/7 

hrsz-ú  külterületi ingatlan újbóli kiírásáról név szerint szavazzanak. 
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A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 

képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 

kimondásával szavazzanak.  

 

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester tartózkodik 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő tartózkodik 

dr. Ágoston Sándor képviselő igen 

Földi Imre képviselő (nem volt jelen) 

Kónya Dávid János  képviselő  igen 

Purger Ferenc képviselő tartózkodik 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 5 „igen” szavazattal, 3 

„tartózkodással” és „nem” szavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

125/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022. (IV.20.) önkormányzati rendelete 

értelmében, árverés útján értékesítésre jelöli ki 2023. január 01-től történő birtokba lépés 

napjától az alábbi külterületi ingatlant. 

1 01082/7   31,4844 126,31 31 484 400 

    legelő 18,7241 71,20 

  

    erdő 0,6124 6,37 

    kivett saját használatú út 0,4290 0,00 

    legelő 11,7189 48,74 

A határozat mellékletét képező hirdetményt, mely az árverés részleteiről rendelkezik, a 

Képviselő-testület elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Gazdasági és Ügyrendi bizottságot, hogy a rendelet alapján az 

árverést folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírásával.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

 Földi Imre Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 

Határidő: 2022. június 1. - a hirdetmény közzététele 

 2022. június 20. - az árverés lebonyolítása 

Melléklet: Hirdetmény 

 

 

A bejelentések kapcsán továbbá elmondja, hogy a közterületek újra számozásának 

felülvizsgálata folyamatos. A személynevet viselő közterületek nevei változóak, van ahol a 

teljes nevet – mint például az Arany János utca –, és van ahol csak a vezetéknevet – mint például 

a Csokonai utca – tartalmazza. Az újra számozás kapcsán fontos lenne egységes álláspontot 

képviselni a közterület megnevezésénél is. Természetesen a közterület elnevezése a testület 

hatásköre továbbra is, de a helyes nevet az újra számozásnál is alkalmazni kell.    

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

126/2022.(V.26.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Dévaványa város közterületeinek ingatlanait érintő újra házszámozási eljárás folyamán a 

jegyző legyen tekintettel arra, hogy a személynevekről történő közterület elnevezés során 

a közterület neve minden esetben tartalmazza az érintett személy vezetékneve mellett 

annak keresztnevét is.  

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

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

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

tárgyalásakor.  

 

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

a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/673-6/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-5 oldallal 

bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1610 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 


