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DV/674-11/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 30-án 

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 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Földi Imre   képviselő 

 Purger Ferenc   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, Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója, Rózsa 

Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Czirják Edit a a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai 

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, valamint Hajdu Ildikó a 

DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja. 

 

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, valamint Purger Ferenc 

képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat nem jelezték.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

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

Kollégium tájékoztatójának megtárgyalása a dévaványai középfokú oktatás, 

szakképzés, felnőttoktatás és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatójának megtárgyalása az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi 

működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 
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3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegység beszámolójának megtárgyalása az 

óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója 

 

4. A DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolójának 

megtárgyalása a 2021. évi szakmai munka eredményességéről, a személyi, tárgyi 

feltételekről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó szakmai megbízott 

 

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

7. Döntés a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

8. Együttműködési megállapodás elfogadása a befogott kóbor állatok elhelyezése 

érdekében. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

9. Bejelentések  

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2022. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

2. „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntéshozatal a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező, Dévaványa, Árpád 

utca 33/A. fszt. 3. lakás bérlőkijelölési jogának átadásáról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Döntéshozatal a Dévaványa, 1685 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan ½ tulajdoni 

hányadának elidegenítéséhez hozzájáruló nyilatkozat kérése tárgyában. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntéshozatal id. Bere Ferenc és Salánki Erzsébet Jolán kérelméről a Dévaványa, 897/5 

hrsz-ú terület ingatlanrész vásárlási ügyében. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

129/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 30-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

Kollégium tájékoztatójának megtárgyalása a dévaványai középfokú oktatás, 

szakképzés, felnőttoktatás és felnőttképzés helyzetéről. 

Előadó: Tóth Erika igazgató  

 

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatójának megtárgyalása az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi 

működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegység beszámolójának megtárgyalása az 

óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója 

 

4. A DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszámolójának 

megtárgyalása a 2021. évi szakmai munka eredményességéről, a személyi, tárgyi 

feltételekről. 

Előadó:  Hajdu Ildikó szakmai megbízott 

 

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

7. Döntés a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

8. Együttműködési megállapodás elfogadása a befogott kóbor állatok elhelyezése 

érdekében. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

9. Bejelentések  

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2022. évi kitüntetettjéről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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2. „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím adományozásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Döntéshozatal a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező, Dévaványa, Árpád 

utca 33/A. fszt. 3. lakás bérlőkijelölési jogának átadásáról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Döntéshozatal a Dévaványa, 1685 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan ½ tulajdoni 

hányadának elidegenítéséhez hozzájáruló nyilatkozat kérése tárgyában. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntéshozatal id. Bere Ferenc és Salánki Erzsébet Jolán kérelméről a Dévaványa, 897/5 

hrsz-ú terület ingatlanrész vásárlási ügyében. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

 

 

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. május 31-én Füzesgyarmaton egyeztető megbeszélést tartottak Káptalanfüreddel 

kapcsolatban. A 13 önkormányzati tagból 8-an voltak jelen, ahol úgy döntöttek, hogy 

friss értékbecslést fognak kérni a táborra, azonban az értékbecslő személyében nem volt 

egyetértés, tekintettel arra, hogy egy szeghalmi értékbecslőt kértek fel a feladatra, aki 

nem feltétlen ismeri a környékre jellemző árakat. Korábban, 2011-ben és 2016-ban is 

felmérésre került már a tábor és idén ismét szemlét tartottak a területen. A tábor 

elhanyagolt állapotban van, amely időszakosan működik.  

- 2022. június 3-án átadásra került a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím Bán 

Lászlóné részére. 

- 2022. június 11-én a Szügyi Dániel Református Iskolában megrendezésre került a 

ballagás, ahol Kiss Károly alpolgármester volt jelen a képviselő-testület nevében, mivel 

ugyan ezen a napon került megrendezésre az Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász 

Egyesület szervezésében a Tüskevár-halastónál az V. Túzok kupa, amelyre már 

korábban jelezte, hogy részt vesz. 

- 2022. június 17-én a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

megrendezésre kerülő ballagáson képviselte a testületet. 

- Ezen a héten egyeztettek a „Zöld város” pályázat kapcsán a tervezővel és a nyár 

folyamán várható, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében ezzel 

kapcsolatban döntést hozzon. Elmondja, hogy a beadásnak megfelelő állapotot 

engedélyezték, a régi önkormányzati épület elbontásával egy közösségi teret 

alakítanának ki játszótéri elemekkel, sétaparkkal, amelyre 461.000 eFt pályázati 

támogatást nyertek. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai ülés az igazgatási szünetet megelőző utolsó munkaterv 

szerinti testületi ülés, legközelebb pedig augusztus 19-én kerül megrendezésre az ünnepi 

testületi ülés. 

Ennyiben kíván tájékoztatást adni 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, 7 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: 

130/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2022.(II.24.); 

91/2022.(IV.28.); 102/2022.(V.6.); 103/2022.(V.6.); 110/2022.(V.26.); 

112/2022.(V.26.); 113/2022.(V.26.); 114/2022.(V.26.); 117/2022.(V.26.); 

120/2022.(V.26.); 121/2022.(V.26.); 125/2022.(V.26.); Dv. Kt. 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 Gyulai Szakképzési 

Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tájékoztatójának 

megtárgyalása a dévaványai középfokú oktatás, szakképzés, felnőttoktatás és felnőttképzés 

helyzetéről. 

Köszönti az ülésen Tóth Erikát, a GYSZC Dévaványa igazgatóját.   

Elmondja, hogy a beszámoló részletes és jól kidolgozott. Az anyagban leírásra kerültek a 

működési feltételek, az oktatás, képzés és egyéb intézményi tevékenységek, továbbá 

tájékoztatást ad a vizsgaeredményekről és a beiratkozási létszámról is. 

A polgármester megadja a szót Tóth Erika igazgató részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 

kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 

Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium igazgatója – köszönti az ülésen résztvevőket. Az írásos anyaghoz nem kíván 

kiegészítést tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére, 

hogy ismertesse a bizottság véleményét.  

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – köszönti az 

ülésen résztvevőket. Elmondja, hogy a bizottság ülésén a felmerülő kérdésekre választ kaptak 

és egyhangúlag elfogadásra javasolják a 2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatót a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

131/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Szakképzési Centrum 

Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2021/2022-es tanévről szóló 

tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájékoztatójának 

megtárgyalására kerül sor, az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.  

Köszönti a napirend kapcsán jelen lévő Baloghné Berényi Erzsébet igazgatót. 

Elmondja, hogy a tájékoztató nagyon részletes, mindenre kiterjedő. 

Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet igazgató részére, amennyiben az írásos anyaghoz 

kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója – nem kíván kiegészítést tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Megköszöni az önkormányzat segítségét, amit a különböző telephelyekről történő pakolásnál, 

illetve a tanulók szállításánál nyújtottak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

Megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére. 

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatóját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szügyi Dániel Református Iskola bezárását követően az ott 

tanuló gyermekek átkerülnek a kötelező felvétellel bíró körzetközponti iskolához, azaz a 

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához. Ennek értelmében a 

Dévaványán tanuló gyermeklétszámban nem, de a képzőhely tekintetében változás lesz. 

Hivatalos tájékoztatást a református egyház részéről még nem kaptak, amelyet e tekintetben 

fontosnak vélnek.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tájékoztatóját a 2021/2022-es tanévről kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

132/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatóját az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022-es tanévről szóló 

tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a DÁMK Óvoda 

és Bölcsőde intézményegység beszámolójának megtárgyalása az óvodai, bölcsődei nevelés 

feladat ellátásról. 

Elmondja, hogy Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója a beszámolót, valamint a 

2021/2022-es nevelési évről szóló értékelést elkészítette és megküldte a testület részére.  

Megadja a szót Bakó Bernadett, a DÁMK és Bölcsőde igazgatója részére, amennyiben 

kiegészítést kíván tenni a beszámolóban leírtakhoz, azt tegye meg. 

Bakó Bernadett  a DÁMK és Bölcsőde igazgatója – nem kívánja kiegészíteni a beszámolóban 

leírtakat, de a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére. 

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, 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 képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegység 2021/2022 évről szóló 

beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

133/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 2021/2022-es nevelési 

évről szóló beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról jóváhagyólag 

elfogadja. 
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A Képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  
 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 

2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra. 

Elmondja, hogy a DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

intézményegységének beszámolóját a 2021. évben végzett szakmai munka eredményességéről, 

a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről Hajdu Ildikó szakmai megbízott elkészítette és 

megküldte a testület részére.  

A polgármester megadja a szót Hajdu Ildikó szakmai megbízott részére, amennyiben az írásos 

anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai megbízottja – nem kívánja 

kiegészíteni az elhangzottakat, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – a bizottsági 

ülésen a beszámolót 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 észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával és elfogadja a DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2021-es évről szóló beszámolóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

134/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK és Bölcsőde Bereczki 

Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2021-es évről szóló beszámolóját 

a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az intézmény dolgozóinak további eredményes munkavégzést 

kíván.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének 2021-

es évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 

 

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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati 

rendeletet módosítása. 

Elmondja, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatási díjak az elmúlt 3 évben nem 

kerülhettek felülvizsgálatra, ezért egyes tételeknél kimagasló a jelenlegi emelés mértéke. A 

javasolt térítési díjak minden esetben az önköltségszámításnak megfelelő összeget tükrözik. 

Jelzi a testület részére, hogy Czirják Edit az intézmény igazgatója kérte a házi segítség nyújtás 

- személyi gondozás díját 510,-Ft/óráról 400,-Ft/órára mérsékelni.  

Az emelések jelentősek, de ezek nélkül nem tudják rentábilisan üzemeltetni az intézményt.  

A rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Megkérdezi Czirják Edit igazgatót, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz kíván-e kiegészítést 

tenni? 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója – nem kívánja kiegészíteni az anyagot, 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 – köszönti az 

ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 

elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére. 

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendeletet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kónya Dávid Jánosnak az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottság részletesen megtárgyalta az anyagot, a százalékos mértékű emelések miatt merültek 

fel kérdések, amelyek átbeszélésre kerültek. A bizottság egyhangúlag a rendelet módosítását 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) 

önkormányzati rendeletet módosát az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022(VII.4.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendeletet módosításáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. Napirendi pont 

 

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

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy mint minden évben, most is több tényező indokolja a költségvetés módosítását: 

- központi támogatások,  

- közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján,  

- olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés főösszegére nincs hatással.  

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

írásos anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a polgármester által említett változásokon kívül a költségvetés első 

módosításánál szokták a maradványt is beépíteni a költségvetésbe. Ennek egy része már az 

eredeti költségvetésbe beépítésre került és további 383.189 eFt összeget a jelenlegi 

módosításnál építettek be. A tételeket felsorolni nem kívánja, az előterjesztésben részletesen 

feltüntetésre kerültek. A módosítási javaslat 608.150 eFt előirányzat növekedést tartalmaz, így 

tehát a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 4.431.887 eFt-ról  

5.040.037 eFt-ra módosul.  

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Kónya Dávid János bizottsági tag részére. 

Kónya Dávid János az Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és egyhangúlag javasolja a 2022. 

évi költségvetés módosítását úgy, hogy a költségvetés főösszege 4.431.887 eFt-ról  

5.040.037 eFt-ra módosuljon.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

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

bizottság egyhangúlag egyetért az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati 

rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7. Napirendi pont 

 

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

a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” elnevezésű pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 

Elmondja, hogy az önkormányzat 2022. június 1. napján „Belterületi útfelújítás Dévaványán” 

tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben Kbt. 115. § bekezdés szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást indított. Ez egy belügyminisztériumi pályázat, melynek keretében  

20.000 eFt támogatást nyertek belterületi út felújítására. Elkészültek a tervek, amely a Kossuth 

utcát érinti, az Árpád utca sarkától a Hunyadi utcáig a teljes útszelvényt új aszfaltszőnyeggel 

borítanák. Az önkormányzat 6.000 eFt önerőt vállalt korábban, mivel már látható volt, hogy a 

pályázatban elnyert összeg nem lesz elegendő az említett fejlesztések elvégzésére.   

Az érdeklődőknek 2022. június 15-én 1200 óráig volt lehetőségük ajánlataik benyújtására. A 

megadott határidőig 3 db ajánlatot nyújtottak be, az előterjesztésben részletezett tartalommal. 

A benyújtott ajánlatok érvényesek és alkalmasak voltak, amelyek közül az IP TENDER Kft. 

ajánlata volt a legkedvezőbb, nettó 27.420.625,-Ft összegben. Elmondja, hogy a „Belterületi 

útfelújítás Dévaványán” tárgyú uniós értékhatárt el nem elérő eljárásrendben Kbt. 115. § 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek szükséges nyilvánítani. A beruházás 

megvalósításához korábban elkülönített önerőt szükséges kiegészíteni további kb.  

5.000 eFt-tal.   

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 határozati javaslatban foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést névszerinti szavazással kell meghozniuk.  

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Belterületi útfelújítás 

Dévaványán” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásáról a határozati javaslatban 

foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 

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 igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő igen 

dr. Ágoston Sándor képviselő igen 

Földi Imre képviselő nem volt jelen 

Kónya Dávid János  képviselő  igen 

Purger Ferenc képviselő nem volt jelen 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

A polgármester szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

135/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Belterületi útfelújítás 

Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” 

tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás 

keretében a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.), az IP 

TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A. fszt. 2.) és a MAGERO-INVEST Kft. (5672 

Murony, Békési utca 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tárgyi közbeszerzési 

eljárásban az IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési szempont szerint 

a legkedvezőbb érvényes ajánlat, mivel megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentációban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, 

továbbá ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, ezért a „Belterületi útfelújítás 

Dévaványán” tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § szerinti 

közbeszerzési eljárás eredményeként az IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A. fszt. 

2.) nettó 27.420.625,- Ft+Áfa, azaz bruttó 34.824.194,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel tárgyi 

közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló fedezet összege nettó 18.527.096,-Ft + ÁFA, 

melyhez képest a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat összege nettó 

27.420.625,-Ft, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a beruházás 

megvalósításához szükséges nettó 8.893.529 + áfa = bruttó 11.294.782,-Ft önerőt 2022. évi 

beruházások sor és a költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

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

Dévaványán„ tárgyú uniós értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. § szerinti 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés 

aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint    

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

keretén belül szükséges elfogadni az együttműködési megállapodást a befogott kóbor állatok 

elhelyezése érdekében. 

Elmondja, hogy miután megszüntetésre került Dévaványán a gyepmesteri telep, a kóbor állatok 

befogásával, valamint elhelyezésével kapcsolatban együttműködési megállapodást kötöttek 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával. Az elmúlt évben bekövetkezett váratlan haláleset 

miatt ezt a feladatot már nem tudták a korábbi megállapodásnak megfelelően ellátni.  

2022. július 1-jétől kötelező az önkormányzatoknak a kóbor állatokat befogni és elhelyezni, az 

elhullott állatokat pedig elvinni. Az önkormányzat önállóan nem, vagy csak nagyobb mértékű 

kiadások mellett tudta volna ellátni ezt a feladatot. Az 5 járási település – Gyomaendrőd, 
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Csárdaszállás, Hunya, Ecsegfalva, és Dévaványa – összefogásával Gyomaendrődön a Zöldpark 

Nonprofit Kft. vezetésével, közösen tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségnek. A felmerülő 

költségek lakosságszám arányosan kerültek meghatározásra.  

Megkéri a város lakóit, hogy a tulajdonukat képező ebekről úgy gondoskodjanak, hogy azok 

közterületre ne juthassanak ki. Abban az esetben, ha az állat befogásra kerül és a tulajdonos 

ismertté válik, úgy csak is meghatározott díj megtérítése ellenében válthatja ki az állatot. 

Amennyiben az állat tulajdonosa 45 napon belül nem jelentkezik, úgy az állat a 45. napot 

követően elaltatható. A befogott kóbor ebek - amelyek chippel rendelkeznek - gazdáival 

megkísérlik felvenni a kapcsolatot és amennyiben a tulajdonos nem tudja átvenni a befogott 

ebet, úgy 500,-Ft/nap tartási díjat köteles megfizetni, továbbá a gyomaendrődi ebrendészeti 

telepre történő átszállítás díját is meg kell térítenie, ami 3000,- Ft. Ha az állat gazdája nem 

ismert, úgy az állat örökbeadható és az állatorvosi költségeket, a tartás díját, valamint az 

átszállítási költséget is szükséges később megtérítenie az örökbefogadóknak.  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült javaslatként, hogy abban az esetben, ha az 

állat chippel rendelkezik, de a gazdája lemond az állatról és hozzájárul az örökbeadáshoz, úgy 

a leendő örökbefogadóknak ne kelljen a felmerülő költségeket megtéríteni.    

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat, azt tegye meg. 

Czene Boglárka jegyző – nem kíván kiegészítést tenni, 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 bizottsági 

ülésen tett kiegészítéssel elfogadásra javasolják a testület felé a határozati javaslatban 

foglaltakat.  

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 képviselőket.  

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

támogatja az együttműködési megállapodás megkötését a bizottság által tett javaslattal 

kiegészítve kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

136/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kóbor állatok 

befogásával, elhelyezésével és tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos feladatok 

ellátása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzattal (5500 Gyomaendrőd, Selyem 

u. 124.) és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5500 

Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.) kötött 2022. július 1-jétől hatályos - jelen határozat 

mellékletét képező – együttműködési megállapodást. 

A Képviselő-testület a megállapodásban rögzített pénzügyi elszámolást követően 

biztosítja a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetése 

terhére. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő: folyamatos 

Melléklet:  együttműködési megállapodás 
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Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

Elmondja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel mindazon pályázatok, amelyek 

elbírálásra várnak, vagy nincsenek már megvalósítási szakaszban, azok életbe lépésének idejét 

kitolják és mindaddig nem döntenek róla, amíg a jelenlegi válsághelyzetből nem látható a kiút. 

Úgy látja, hogy a folyamatban lévő pályázatok, amelyekre a támogatási szerződés már meg van 

kötve, valamint a támogatás összege is kiutalásra került, azok megvalósítása nem ütközik 

akadályba. 

A testületi ülést megelőzően beszélt a Takarék Bank Zrt. képviselőjével. A dévaványai bankfiók 

kialakítására vonatkozó anyag felterjesztésre került a vezetőséghez. Jelezték, hogy a bankfúzió 

megvalósulása miatt nem történt még meg az átköltözés, várhatóan a döntés megszületését 

követően már júliusban lépés történik a költözés ügyében.  

A Mezőtúri úti sorompó tervei elkészültek és benyújtásra kerültek a kormányhivatalhoz.  

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idei évben még nem 

történt gyérítés, a szakértő nem is javasolja. A vizes élőhelyek környékén – Túrér és a 

Téglagyári tó – késő délután már észrevehetően megnövekszik a szúnyogok száma. Állami 

gyérítés nem lesz, légi-kémiai gyérítést engedélyeztek. A városnapokat megelőzően is végre 

szokták hajtani a gyérítést, de ez az idén elmarad. 

A bejelentések kapcsán továbbá elmondja, hogy a leégett téglagyári épületek per anyaga 

benyújtásra került az illetékes bírósághoz. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – megkérdezi, hogy a Kossuth utcán a civilház előtt lévő védett 

fák kivágásra fognak-e kerülni a felújítás során és újat telepítenek-e helyettük?  

Valánszki Róbert polgármester – úgy tudja nincsenek védelem alatt, de nem fogják kivágni 

őket.  

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

Megállapítja, hogy további 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 c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

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

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.” 

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

a tárgyalandó anyag vagyonnal 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, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

137/2022.(VI.30.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

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

a helyiséget elhagyni.  
 

A zárt ülés anyaga a DV/673-7/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. oldallal 

bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 

A polgármester az ülést 1540 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

   polgármester                                  jegyző 


