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DV/674-15/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 19-én 

megtartott ünnepi ülésén a Városháza T4-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Földi Imre   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 

 Kónya Dávid János   képviselő  

  

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina ügykezelő 

 

Meghívottak: Czene Boglárka jegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője, 

Tóth Erika a GYSZC Dévaványa igazgatója, Czirják Edit a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója, 

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

igazgatója, 2022. év kitüntetettje: Illin József János és családja, a „Dévaványáért” 

kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Váradi Andrásné, valamint Vass 

Károly.   

 

Valánszki Róbert polgármester – köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket.  

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ 

eléneklésére. 

 

A polgármester a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklését követően köszönti az 

ünnepi ülés minden résztvevőjét. 

 

A polgármester ünnepi beszédet mond. 

Az ünnepi beszéd teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 

polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő 

tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapította. 

Az erről szóló önkormányzati rendelet alapján a kitüntetés odaítélhető minden olyan 

magánszemély részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi munkát vagy 

tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa 

Város javát és felemelkedését szolgálta. 

A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést, így 

2022. évben Illin József János részére ítélte meg. 
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A polgármester  ismerteti Illin József János életútját, a köz érdekében végzett tevékenységét.  

Az életút teljes szövege szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A polgármester a kitüntetés átadását követően gratulál a kitüntetettnek. 

 

Illin József János kitüntetett – a kitüntetés átvételét követően köszönetet mond. 

 

Valánszki Róbert polgármester – a város nevében megköszöni a kitüntetett eddig végzett 

munkáját. 

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket a SZÓZAT eléneklésére. 

 

Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert    Czene Boglárka  

  polgármester            jegyző  

 

 


