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DV/674-17/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én 

megtartott rendes nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

   Németi József   képviselő 

 

Távolmaradt: Kónya Dávid János   képviselő  

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Vári Edina ügykezelő 

 

Meghívottak: Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Boros 

Attila a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettese, Szarka Andrea aljegyző, Szűcs 

Mariann főkönyvelő, Feke László műszaki irodavezető, Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde 

igazgatója, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, Czirják Edit a Margaréta 

Intézmény igazgatója, Tóth Erika a GYSZC Dévaványa igazgatója, Varga Istvánné az  

Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság tagja, valamint Hajdu Ildikó a DÁMK és Bölcsőde 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a HVB elnökhelyettesét, a vendégként meghívottakat 

és a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Németi József eskütételére kerül sor. 

Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

részére. 

Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese – köszönti a 

polgármestert, a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait és a vendégként meghívottakat.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Ágoston Sándor képviselő tragikus hirtelenséggel 2022. 

július 21-én elhunyt.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés 

i) pontja értelmében „Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: az önkormányzati 

képviselő halálával.”  

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

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

helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 

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

választási jegyzőkönyv szerint az egyéni listán a következő legtöbb (541) szavazatot szerzett 

jelölt Németi József. 

Dévaványa Helyi Választási Bizottsága 2022. szeptember 15. napján az 5/2022.(IX.15.) 

Dv.HVB. határozatával megállapította, hogy a megüresedett képviselői helyet Németi József 
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független képviselő jelölt tölti be. A határozattal szemben fellebbezés nem került benyújtásra, 

így a jelölt átvette megbízólevelét a HVB elnökétől. A Mötv. 28. § (2) bekezdése értelmében 

„az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a 

megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt 

tesz és erről okmányt ír alá.” 

A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez 

szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Németi József képviselőt, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

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

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

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Baloghné Berényi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, esküvevő – 

megállapítja, hogy Németi József képviselő a törvényben meghatározott esküt letette. 

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

az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

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

képezik.) 

 

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

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébetnek, a Helyi 

Választási Bizottság elnökhelyettesének a közreműködését.  

Gratulál Németi József képviselőnek és jó munkavégzést kíván számára.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Kónya Dávid János képviselő nem jelent meg, aki 

a távolmaradását jelezte. 

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

 

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 2022. szeptember 8-án tartott rendkívüli 

ülésén a 163/2022.(IX.8.) Dv. Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2022. október 1. napjától 

csak a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot kívánja működtetni. Mivel a testület nem teljes 

létszámmal látta el a feladatát, így az említett határozatban betöltetlen képviselői mandátum 

került feltüntetésre, amelyet a testület jóváhagyását követően Németi József  képviselő fog 

beölteni. Mindezek alapján szükséges a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételét 

felülvizsgálni, figyelembe véve a Mötv. 58. § (1) bekezdésének rendelkezését, amely szerint 

„a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az 

önkormányzati képviselők közül kell választani.”  

A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel a bizottság összetételére vonatkozó javaslatot: 
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I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:  

Elnök:  Földi Imre    képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

   Nyuzó Marietta   képviselő 

   Purger Ferenc  képviselő 

   Németi József  képviselő 

 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottság összetételével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

178/2022.(IX.29.) Dv. Kt. hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2022.(IX.8.) Dv.Kt.hat. 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:  

Elnök:  Földi Imre     képviselő 

Tagjai:  Kónya Dávid János    képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra  képviselő 

 Nyuzó Marietta    képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

  Németi József   képviselő 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

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

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendeleten vezesse át a módosításokat. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

               Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A Prizma-Junior Zrt. beszámolójának megtárgyalása a 2021. évi közétkeztetési 

tevékenységéről, döntés a vállalkozói díj emeléséről.  

Előadó:  Boros Attila Üzleti Vezérigazgató-helyettes 

 

2. Az Agricola Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása. 

Előadó:  Juhász Sándor a Kft. ügyvezetője 
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3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A képviselő-testület bizottságainak átalakításával kapcsolatos rendeletmódosítások. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Tájékoztató további megszorító intézkedésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Dévaványa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Villamosenergia, közvilágítás, földgáz beszerzésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázat 

keretében megvalósítandó „Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított beszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése 2022-2027. évre. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez készített Bírálati 

Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

13. A Dévaványai Települési Értéktár által végzett éves munka értékelése.  

Előadó:  Varga Istvánné a Kuratórium elnöke 

 

14. A Dévaványa, 0289 hrsz-ú ingatlan átminősítése és az önkormányzat vagyonáról, 

vagyongazdálkodás szabályiról szóló 4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

15. Döntés a Dévaványai Horgász Egyesület által benyújtott támogatási kérelemről. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

17. Bejelentések  
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Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 2142. helyrajzi számon 

nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

179/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 29-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Prizma-Junior Zrt. beszámolójának megtárgyalása a 2021. évi közétkeztetési 

tevékenységéről, döntés a vállalkozói díj emeléséről.  

Előadó:  Boros Attila Üzleti Vezérigazgató-helyettes 

 

2. Az Agricola Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalása. 

Előadó:  Juhász Sándor a Kft. ügyvezetője 

 

3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A képviselő-testület bizottságainak átalakításával kapcsolatos rendeletmódosítások. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Tájékoztató további megszorító intézkedésekről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Dévaványa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Villamosenergia, közvilágítás, földgáz beszerzésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás elfogadása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
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9. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázat 

keretében megvalósítandó „Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított beszerzési eljárás 

eredményéről. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetének véleményezése. 

Előadó: Szarka Andrea aljegyző 

 

11. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése 2022-2027. évre. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez készített Bírálati 

Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

13. A Dévaványai Települési Értéktár által végzett éves munka értékelése.  

Előadó:  Varga Istvánné a Kuratórium elnöke 

 

14. A Dévaványa, 0289 hrsz-ú ingatlan átminősítése és az önkormányzat vagyonáról, 

vagyongazdálkodás szabályiról szóló 4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

15. Döntés a Dévaványai Horgász Egyesület által benyújtott támogatási kérelemről. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

17. Bejelentések  

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. A Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 2142. helyrajzi számon 

nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntés. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

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

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

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szól röviden. 

Elmondja, hogy a legutóbbi, június 30-ai testületi ülés óta 4 alkalommal került sor rendkívüli 

ülés megtartására, amely üléseken folyamatos tájékoztatást adott az elvégzett munkáról, illetve 

szeptember 8-át követően már átbeszélték Boros Attilával a lehetőségeket az étkeztetési 

térítésidíj emeléssel, valamint az étkeztetés jövőjével kapcsolatban.   

- 2022. szeptember 16-án egyeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel és  

ezt követően  a Kisújszállási kerékpárúton, valamint a 4205-ös számú közúton történtek 

javítások, amelyeket polgármesteri hatáskörbe tartozó összeghatár alatti, kb. 1.000 eFt 

körüli összegért végeztek el. 
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Ugyan ezen a napon került megrendezésre az Európai Mobilitási hét keretén belül az 

Autómentes Nap, amelyen a kedvezőtlen időjárás ellenében 600 fő fölötti lakos tekerte 

körbe Dévaványát.  

- 2022. szeptember 19-én a konzorciumi energetikai beszerzéshez kapcsolódóan 

megbeszélést folytattak le Békés, Mezőberény, Gyomaendrőd településekkel 

Dévaványa gesztorságával. Céljuk, hogy közös közbeszerzést folytassanak le 

kedvezőbb árú energia beszerzésére vonatkozóan.  

- 2022. szeptember 23-án aláírásra került a „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán”, 

illetve a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz tartozó 

szerződés.  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

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

polgármesteri tájékoztatót a következő határozattal: 

 

Határozat: 

180/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2022.(IV.28.); 

111/2022.(V.26.); 122/2022.(V.26.); 123/2022.(V.26.); 148/2022.(VII.20.); 

153/2022.(VIII.19.); 154/2022.(VIII.19.); 156/2022.(VIII.19.); 157/2022.(VIII.19.); 

Dv.Kt. határozatok és a 141/2022.(VI.30.);  Dv. Kt. zárt ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi ponra, amely a Prizma-Junior Zrt. 

beszámolójának megtárgyalása a 2021. évi közétkeztetési tevékenységéről és döntés a 

vállalkozói díj emeléséről. 

A napirend kapcsán meghívásra került Boros Attila, a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-

helyettese. 

Felkéri Boros Attila Üzleti Vezérigazgató-helyettest, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettese – köszönti az ülésen 

résztvevőket. Ismét eltelt egy év és úgy gondolja, hogy a kialakult gazdasági helyzethez képest 

- 3. legnagyobb közétkeztetőként - sikerült szinten tartaniuk a közétkeztetést az országban. 

Igyekeznek erőn felül teljesíteni, de sajnos az idei, illetve a várható jövő év sem kedvez a 

cégnek, így súlyos kieséssel kell számolniuk ebben az időszakban, amely majd a bemutatóban 

is látható. Ahhoz, hogy a cég jelenlegi 7-8%-os fedezetét meg tudják tartani, 3-4-szeres 

áremelést kellene végrehajtaniuk. Bárhogy is alakul a gazdasági helyzet, úgy gondolja, hogy a 
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város nem fog a szolgáltatással kapcsolatban problémákat érzékelni. Az idei évben voltak 

apróbb észrevételek, amelyeket igyekeztek kijavítani.   

A napirenddel kapcsolatban egy rövid prezentációval készült.  

 

(A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Elmondja, hogy a képviselő-testület korábban már hozott határozatot megszorító 

intézkedésekről, de a mai ülésen továbbiakról is szükséges dönteniük, amelyről már egyeztetett 

az intézményvezetőkkel is. 

Október 1. napjától a Margaréta idősek otthonára, illetve a napközi konyhára vonatkozó 

gázszolgáltatási szerződés lejár és a jelenlegi végső menedékes árhoz képest is magasabb a gáz 

ára, nettó 1000,- Ft/m3, amelyet jelzett a területi képviselő felé.  

A Prizma-Junior Zrt. részére szükséges valamennyi emelést jóváhagynia a testületnek egyrészt, 

mert szerződésben foglalt lehetősége van térítési díjat emelni, másrészt pedig nem maradhatnak 

az intézmények közétkeztetés nélkül. A következő évben az önkormányzatnak le kell folytatnia 

egy közbeszerzési eljárást a közétkeztetésre vonatkozóan, hiszen 2024. január végével a 

szerződés lejár, és az előző lebonyolítása is 11 hónapot vett igénybe.  

Ecsegfalva 30%-os áremelést hagyott jóvá, így kéri a testület tagjait, hogy ehhez mérten tegyék 

meg a javaslatukat. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása az elhangzottakhoz? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – tisztában van a jelenlegi gazdasági helyzettel és megérti az 

áremelést is, hiszen az energiaárak magasak, de a tavalyi évben is már jelezte a cég 

beszámolójánál, hogy hiányolja az óvodákban a gyümölcsöket. Kérte, hogy a nyár folyamán 

szállítsanak dinnyét is az intézményekbe, de csak úgy kaptak a gyerekek, ha a szülők közösen 

vásároltak.  

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettese – dinnyét tudtak volna 

szállítani, de az intézményekben panaszkodtak, hogy széttapossák, dobálják a gyerekek és sok 

piszkot hagy maga után, emiatt az intézményvezetők megtiltották a szállítását. A cég EMMI 

rendelet szerint szolgáltat és a rendeletben szabályozva van, hogy egy héten hány alkalommal 

kell gyümölcsöt szállítaniuk az intézményekbe.  

Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója – a bölcsődékben minden másnap kapnak a 

gyerekek almát, körtét, banánt, de az óvodákban nem.  

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettese – utána fog ennek járni és a 

polgármester részére vissza fog jelezni. Anyagilag is kedvezőbb lenne dinnyét adni a gyerekek 

részére, mint almát.  

Németi József képviselő – elmondja, hogy a beszámolót elfogadásra fogja javasolni. Jelenleg 

a szülő az általános iskolába járó gyermeke után naponta bruttó 486,41,-Ft-ot, egy hónapra 

összesen 9.725,2,-Ft-ot fizet térítési díjként. 40%-os áremelésnél ez az összeg kb. 680,-Ft lenne, 

tehát egy hónapra összesen 13.600,-Ft. 30%-os áremelésnél egy hónapra összesen  

12.646,66,-Ft-ot kel a szülőknek fizetniük, ezért javasolja, hogy a testület a 30%-os áremelést 

fogadja el.  

Valánszki Róbert polgármester – ha az emelésről dönt a testület, azt nem feltétlenül mind a 

szülőknek kell megfizetniük. Korábban az emelés mértékét nem terhelték rá a szülőkre, tavaly 

viszont úgy döntött a testület, hogy 12%-os áremelést fele-fele arányban viseli a szülő és az 

önkormányzat. A májusi felmérés alapján összesen 437 gyermek étkezik, amelyből 257 

gyermek után a szülők nem fizetnek térítési díjat, 60 gyermek esetében fizet a szülő 50%-ot, és 

120 gyermeknél fizetnek a szülők 100%-os térítési díjat.   
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Az elmúlt évben gyermekétkeztetésre 98.218.021,-Ft-ot fordított az önkormányzat, amelyből 

69.377.902,-Ft volt a normatíva, 12.152.988,-Ft-ot a szülő fizetett és a maradék  

16.687.131,-Ft-ot önerőből biztosította az önkormányzat.  

Az idei emelést is így tudják finanszírozni, a települési önkormányzatok szociális és 

gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása normatívából, amelyet remélnek, hogy a jelenlegi 

gazdasági helyzetre tekintettel magasabb összegben állapítanak meg. A cég részéről évközi 

emelés nem volt, így az áremelés 2023. január 1. napjától 2023. év végéig lesz érvényes.  

Megkérdezi, Boros Attila Üzleti Vezérigazgató-helyettest, hogy van-e arra lehetőség, hogy a 

változások, illetve a jelenlétik leadását 48-ról 24 órára csökkentsék, mivel sok gyermek 

betegszik le egyik napról a másikra? 

Boros Attila a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettese – ez attól függ, hogy a 

szállítóknak mikor kell leadniuk a szárazáru, illetve egyéb élelmiszereknek a megrendelését, 

amely most 48 órában van szabályozva. Tervben van, hogy új beszállítóval kötnek szerződést, 

ezáltal szeretnék, ha 24 órára csökkenne a szállítás. Sikeres szerződéskötés esetén jelezni fog a 

polgármester részére. Régebben, ha egy szállítóval nem voltak megelégedve, tudtak váltani, de 

manapság már sajnos erre nincs lehetőség a szállítók hiánya miatt és ma már csak 3-4 szállító 

van, aki a céget el tudja látni.  

Németi József képviselő – ha lebetegedett a gyermek, a szülő a napközi konyháról elviheti az 

ebédet? 

Valánszki Róbert polgármester – igen elviheti úgy, ahogy korábban is. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Megköszöni Boros Attilának, a Prizma-Junior Zrt. Üzleti Vezérigazgató-helyettesének, hogy a 

mai ülésen részt vett.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Prizma-Junior Zrt. 2021. évi közétkeztetési tevékenységérő 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: 

181/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Prizma-Junior Zrt. 2021. évi 

közétkeztetési tevékenységérő szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(A Prizma-Junior Zrt. 2021. évi közétkeztetési tevékenységérő szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

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

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

a 30%-os áremelést javasolja elfogadni a képviselő-testület felé úgy, hogy az emelés mértéke a 

szülők és az önkormányzat között fele-fele arányban kerüljön megosztásra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával az elhangzottak alapján 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: 

182/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közétkeztetési feladatok ellátását végző Prizma- Junior Zrt. (1134 Budapest, Róbert  

K--ároly k. 76-78.) a 2023. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó vállalkozói díj 

emelési kérelmét  

 

30%-OS MÉRTÉKBEN JÓVÁHAGYJA. 

 

A vállalkozói díj emelése mellett a szülők által fizetendő térítési díj mértékét 2023. január 

1-jétől változatlan formában, azaz a megemelt térítési díj 50%-os mértékű 

megfizetésével fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a megváltozott térítési díjak alapján a soron 

következő testületi ülésre készítse elő a helyi rendelet módosítását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a díjemelésre vonatkozó 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. október 30. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – mivel más, vidékről érkezett vendég nincs, ezért kéri, hogy 

1 perces néma csenddel emlékezzenek meg dr. Ágoston Sándor képviselőről. 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac a 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 

31. közötti tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. 

Elmondja, hogy Juhász Sándor, az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezetője előzetesen jelezte, 

hogy temetés miatt az ülésen nem tud részt venni. 

A termelői piac 2018. novemberében került átadásra, amely a mai kor igényeinek megfelel. Az 

üzemeltetési feladatokat az Agricola Dévaványa Kft. látja el. A piac minden kedden és pénteken 

5:00 órától 13:00 óráig tart nyitva. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26.) önkormányzati 

rendeletében határozta meg a napi helypénzeket, amelyek a következőképp alakulnak: 

- fedett piaccsarnoki asztalról történő értékesítés esetén: 150,-Ft/asztal,  

- áru kirakodásával, vagy gépjárműről, utánfutóról, pótkocsiról, lakókocsiról, stb történő 

árusításkor: 150,-Ft/m2. 

Az elmúlt évben a piaci helypénzekből származó bevétel összesen 1.610 eFt volt a  

2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban. Kiadási oldalon minden 

költséget felszámítva 1.510.540,-Ft szerepel, így tehát összesen 99.460,-Ft bevétel keletkezett.  
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A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

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

előterjesztést a bizottság a hétfői ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolják a 

testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az Agricola Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 2021. 

szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti tevékenységéről 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: 

183/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AGRICOLA Dévaványa Kft. 

(5510 Dévaványa, külterület 01364/13. hrsz.) által működtetett helyi termelői piac 

tevékenységéről szóló beszámolót – a 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti 

időszakban - jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(Az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac 2021. szeptember 1. és 

2022. augusztus 31. közötti tevékenységéről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 

Elmondja, hogy a 2022. évi költségvetést a testület az 1/2022.(I.28.) számú rendeletével fogadta 

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

1.256.465 eFt költségvetési egyenleggel, amely a maradványból került kiegyenlítésre.  

A költségvetés 2. módosítása a következő napirend kapcsán kerül megtárgyalásra. A 2022. 

június 30-ig pénzügyileg teljesült adatok már a módosult előirányzatokhoz lettek viszonyítva. 

A módosított előirányzat bevétellel, kiadással egyezően 5.074.533 eFt. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére, amennyiben kívánja kiegészíteni a 

tájékoztatót, azt tegye meg. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy az eddigi teljesítés akadálymentes volt,  

a bevételi, valamint a kiadási oldal is kb. 50-60%-os teljesítésnek felel meg. A tájékoztatóban 

részletesen leírásra került a bevételek, illetve a kiadások alakulása. A teljesített statisztikai 

létszámot 32 fő közalkalmazott, 1 fő sajátos munkaviszonnyal rendelkező és 1 fő 

munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkozatott alkotja.  A közfoglalkoztatás statisztikai 

létszáma 80 fő. A Közös Hivatalnál a teljesített létszámot 26 fő köztisztviselő alkotja.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az önkormányzat gazdálkodásának első féléves pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót. Úgy gondolja, hogy ez a teljesítés megfelel az elvártaknak és 

tudják, hogy a nagyobb bevételek mindig az év második felében várhatóak, mint például az 

értékesítésből befolyó összeg is.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának első féléves pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

184/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. június 30-i 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

(Az önkormányzat 2022. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

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

módosítása. 

Elmondja, hogy a gazdálkodási iroda munkatársai elkészítették a 2022. évi költségvetéséről 

szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 5.074.533 eFt-ra 

módosul. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére, amennyiben kívánja kiegészíteni a 

tájékoztatót, azt tegye meg. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a költségvetés módosítását indokolta az iparűzési 

adóbevétel kiesésének kompenzálására kapott 8.111 eFt összegű támogatás, amely összeg a 

működési tartalékba kerül átvezetésre. A módosítást indokolta még a DKÖH 2021. évi 

maradványának elvonása is, amely az önkormányzatnál bevételként jelenik meg, ezen felül a 

2022. évi népszámlálásra is 6.923 eFt összegű támogatást kapott a DKÖH. A Közös Hivatal 

2021. évi maradvány elvonásából származó 19.462 eFt, valamint a népszámlálásra kapott  

6.923 eFt összegű támogatás a bérek és járulékok sorába kerül átvezetésre. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

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

a 2022. évi költségvetés módosításával egyetért az előterjesztésben foglaltak alapján és a 

rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

résztvevőket. Elmondja, hogy a bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta az előterjesztést, a 

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

egyetértenek és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság a tegnapi nap folyamán nem tárgyalta az anyagot, mivel a külsős tagok indokolt 

távolléte miatt az adott időpontban nem tudott összeülni a bizottság. Mivel az önkormányzatnak 

megszorító intézkedéseket kellett hozniuk, így megszüntetésre kerültek a nem kötelező 

bizottságok és a képviselők bekerülnek a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságba. Úgy gondolja, 

hogy a testület működésével kapcsolatban lehetne még további intézkedéseket tenni, amelyre a 

jelen napirend keretében szeretne javaslatot tenni.  

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja Nyuzó Marietta képviselőt, hogy a következő 

napirendi pontokban javaslatot tehet, mivel a napirendek tárgya az intézkedésekre terjed ki.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 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 

15/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a képviselő-

testület bizottságainak átalakításával kapcsolatos rendeletmódosítások megtárgyalása. 

Elmondja, hogy a rendeletek a terjedelmükre tekintettel csak e-mailben kerültek megküldésre 

a testület részére. Október 1. napjától csak a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság fog működni, a 

képviselő testület tagjaival, a külsős bizottsági tagok nélkül.  

Ezúton szeretné megköszönni a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ifjúsági,- 

Kulturális és Sport Bizottság tagjainak a munkáját, bízik abban, hogy a 2024-től kezdődő 

ciklusban már ismételten 3 bizottság fog működni.  Úgy gondolja, hogy azokat a korlátozó 

intézkedéseket és megszorításokat, amelyek az intézményekre is kihatással vannak, elsősorban 

az önkormányzatnál kell elkezdeni.  
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Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, amennyiben kiegészítést kíván tenni az 

előterjesztéshez, azt tegye meg. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen résztvevőket. Mint ahogy már a polgármester is 

elmondta, az anyag terjedelme miatt csak elektronikus formában kerültek kiküldésre az érintett 

rendeletek tervezetei. A rendeleteken átvezetésre kerültek a változások, illetőleg az 

önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról, az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről, valamint a közterületek elnevezésének, 

azok jelölésének és a házszámozás rendjéről szóló rendeletek helyett új rendeletek kerültek 

megszövegezésre. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletnél a testület tagjai közé felvételre került Németi József 

képviselő, illetve egyedül működő bizottságként a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság maradt 

meg. Ezzel kapcsolatban technikai kérdésként merült fel, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a 

testület a bizottsági ülést hétfőn kívánja-e tartani, vagy esetleg változtatni szeretne ezen, illetve 

a másik két bizottság feladat és hatásköreit át kívánja-e venni a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság és ez által minden beszámolót véleményezni fog, vagy az eddigi feladat és 

hatásköröket kívánja gyakorolni a továbbiakban is. 

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

rendelet is módosításra kerül a tekintetben, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak volt 

átruházott hatásköre, amelyet megosztottak a polgármester, illetve a jegyző között. A 2022. 

október 1. napjáig benyújtott kérelmeknek az elbírálását a bizottság elvégezte, ezt követően 

pedig a kérelmeket vagy a jegyző, vagy a polgármester részére szükséges beterjeszteni.  

Az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.(X.21.) 

önkormányzati rendelete tekintetében annyi változás történt, hogy a külsős bizottsági tagok 

kivezetésre kerültek, illetve a képviselők lettek egyben a bizottság tagjai is. A rendeletet úgy 

alakították át, hogy alapdíj került megállapításra, de a képviselők eddigi tiszteletdíja 

változatlanul 74.750,-Ft maradt, valamint a bizottság elnökének a tiszteletdíja sem változott. Ez 

a módosítás egy belső átalakítás, összegben viszont nem változott. 

Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 

2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletnél egy-egy bizottsághoz kapcsolódott az egyes 

kitüntetések véleményezése és értelem szerint mindezeket a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottsághoz rendelték.  

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

megkéri Szarka Andrea aljegyzőt, hogy egészítse ki az előterjesztést.  

Szarka Andrea aljegyző – köszönti az ülésen résztvevőket. A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2022. szeptember 30. nappal bezárólag átruházott hatáskörben döntött létfenntartási, 

beiskolázási, tüzelőanyag és gyógyszer támogatások ügyében. Ezeket a hatásköröket úgy 

javasolják átalakítani, hogy a polgármester hatáskörébe sorolják a tüzelőanyag támogatást, míg 

a többi támogatási formában beérkező kérelmekről a jegyző döntene, hiszen a polgármester 

korábban is hozott döntést saját hatáskörében születés, temetés, köztemetés, valamint a 

védőoltás tekintetében, ezzel szemben a jegyző saját hatáskörében csak a lakástámogatási, 

illetve a krízistámogatási ügyekben döntött. Az egyenlőség elve alapján az elhangzott 

módosítások kerültek átvezetésre a rendeletben.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek, valamint Szarka 

Andrea aljegyzőnek a kiegészítést. 

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

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

egyhangúlag javasolja a képviselő-testület felé, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

egyhangúlag a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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 

14/2022.(IX.30) önkormányzati rendeletét 

a Képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

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

önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

egyhangúlag javasolja a 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítását az elhangzottak 

alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

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

önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

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

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati 

rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 
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Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

egyhangúlag javasolja elfogadni a 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Ismét szavazásra kéri a képviselőket.  

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

módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló  

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

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet 

megalkotását az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

egyhangúlag javasolja a rendelet megalkotását az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Ismét szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottságok javaslatát és a rendelet megalkotásával egyetért kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzati képviselők és bizottság tagjainak tiszteletdíjáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 

rendelet megalkotását az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 
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Purger Ferenc az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet megalkotását az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Ismét szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelet 

megalkotásával egyetért az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022.(IX.30) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló 

rendelet megalkotását az elhangzottak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére. 

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

bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet megalkotását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló rendelet 

megalkotásával egyetért az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről. 

 

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

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely tájékoztató további 

megszorító intézkedésekről. 

Elmondja, hogy az energiaárak növekedésével kapcsolatban kiosztásra került egy táblázat, 

amelyben látható, hogy az önkormányzat és intézményeiben radikálisan megemelkedtek a 

kiadások.  

Nem tudják sem kontrollálni, sem pedig kordában tartani ezeket a rajtuk kívülálló folyamatokat.  

2022. év elején a villamosenergia díja 28.000 eFt-ra volt tervezve, de 2023-ban, ha megkapják 

azt az árat, amit az MVM Zrt. a tájékoztatójában közölt, akkor ennek a költsége 90,5 millió 

forintra fog növekedni. Ezt a nagy összegű kiadást sikerült 64,5 millió Ft-ra csökkenteni, amely 

némi megtakarítást jelent. A földgáz esetében a 2022-es évre 26.200 eFt-ot prognosztizáltak, 

amely vélhetően a jövő év tekintetében 185 millió Ft-ra emelkedik az előzetes tájékoztatók 

alapján. Ezek az összegek jelenleg vélelmezett árak, nincsenek ténylegesen meghatározva.  

A 8. napirend kapcsán tárgyalni fogják, hogy Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény városokkal 

Dévaványa gesztorságában közös konzorciumi formában közbeszerzési eljárást kívánnak 

lefolytatni, hogy minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a villamosenergiát, a közvilágítást és 

a földgázt. Jelenleg 2000,-Ft/m3 összegben becsülték meg a földgáz beszerzési árát, Szeghalom 

ezzel szemben 2500,-Ft/m3 összegű ajánlatot kapott, amelyet el is utasítottak és új eljárást írtak 

ki. A következő évre úgy számoltak, hogy a fűtés ára nettó 185.000 eFt + ÁFA + a 

rendszerhasználati díj. Tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, de ezek az árak igen magasak 

és nem tudják kifizetni. A 185.000 eFt teljes évre vonatkozik, csak a 9 hónapos fűtési szezonra 

számolva 135.000 eFt lenne. Ezért az intézményvezetőkkel és a dolgozókkal egyeztetve olyan 

intézkedések bevezetését tervezik, hogy a DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény, valamint a Ladányi Mihály Könyvtár irodai tevékenységet ellátó kollégáit, illetve 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő kollégáit a Hivatal épületébe 

költöztetnék át.  

A strandfürdő a napelemek által megtermelt villamosenergián felül 160.000 kWh energiát 

fogyaszt. A fürdőnek 2 mérőórája van - egy a strandfürdő épületét, egy pedig a strand, a 

melegvizes közkifolyó, valamint a sportöltöző épületének fogyasztását méri. A két mérőóra  

80.000 kWh-t és 77.000 kWh-t meghaladó fogyasztást mutat, de mind a két esetben ezt a 

mértékű energia felhasználást sikerült a felére csökkenteni és mindez elegendő arra, hogy a 

melegvizes kút változatlanul üzemeljen. Felmerült az is, hogy a szolgáltatás igénybevételének 

sérülése nélkül a közkifolyót időszakosan üzemeltetnék, hogy a szivattyúknak ne kelljen 

folyamatosan működniük. 

A gyógyászat ezt követően is működni fog, de ha bármilyen plusz forrás áll rendelkezésre 

elképzelhető, hogy 2023-ban egy meghatározott időszakra a fürdőt is kinyitják. Jelenleg nem 

látja ennek a lehetőségét, de nem szeretné végleg bezárni a fürdőhelyet. Elmondja, hogy október 

1. napjától 4 dolgozó 8 órás munkaidő helyett 4 órában látja el a feladatát.  

Az önkormányzat fenntartásában lévő ingatlanok esetében, - Civil ház, vagy a nyugdíjas 

egyesület találkozóhelye – a fűtés, valamint a villamosenergia felhasználását is korlátoznák. 

A volt Gamesz épületéből a jelenlegi bérlőket beköltöztetnék a hivatalhoz - a református 

segítségnyújtó szolgálat vezetőjével már egyeztetetett erről, a másik két bérlővel még 

folyamatban van a megbeszélés.  

A bérleményekre is kihatással van az áremelkedés, nem szeretné a díjakat emelni, de a napközi 

konyha tekintetében, ahol már október 1. napjától magasabb áron kerül beszerzésre a földgáz, 

ott változatlan formában fog tovább számlázásra kerülni a végösszeg. Mindez igaz azokra is, 

akik önkormányzati tulajdonú ingatlant bérelnek.  

Az önkormányzat rendelkezik tartalékkal, de ez jelen állás szerint nem fedez minden kiadást, 

még úgy sem, hogy a 4 település közül Dévaványa hajtott végre nagyobb mértékű 

intézkedéseket. 
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A lakosság részére szükséges lesz bevonni könnyítést is, ami által nem rónak plusz terhet a 

családok részére, mindez történhet akár természetbeni, akár anyagi segítségként is. 

Az önkormányzat dolgozóival folyamatosan egyeztetnek, miként tudják a kiadásaikat 

csökkenteni, ezáltal már az idei évben a város virágosításának egy része is elmaradt. 

Bízik abban, hogy lesz központi döntés a jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatban, ellenkező 

esetben az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerülhetnek.  

A napirenddel kapcsolatban tájékoztatást adott a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság hétfői ülésén 

a jelenlévők részére a kilátásba helyezett intézkedésekről, ahol a többség támogatta az 

elmondottakat, de a mai testületi ülésen kerül sor végleges döntésre. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – véleménye szerint megszorító intézkedésekre szükség van. A 

kormány elmondása alapján az önkormányzatokkal fel fogják venni a kapcsolatot azért, hogy 

egyeztessenek a jelenlegi helyzetről. A strandfürdő egy nehéz stratégiai pont, mivel nagyobb 

kiadásai vannak, de a megszorítások során arra is gondolni kell, hogy a településnek egyik olyan 

intézménye, amely a turistákat vonzza. 

Elmondja, hogy az orvosi rendelőnél a védőnői szolgálat épületénél tegnap késő este 8 lámpa 

égett, de nem tudja, hogy ezek egységesen működnek-e. 

A közvilágítás tekintetében úgy gondolja, hogy a városban este 11 órától másnap reggel 4 óráig 

nincs nagy forgalom, ezért elegendő lenne, ha csak minden második lámpa égne. 

Nem tudja, hogy energetikai megújítási program keretén belül lehet-e a könyvtár fűtését 

korszerűsíteni, mivel a mai napig fával fűtenek, de ha bezárják az intézményt és lezárnak 

mindent, akkor az ott lévő könyvek akár sérülhetnek is.  

A fával való tüzelést az önkormányzat tudná biztosítani és ha bezárásra kerül a Civil ház, akkor 

azon felül, hogy a könyvtár is üzemelne, az idősek találkozóját is meg lehetne tartani, vagy akár 

a múzeum bizonyos tevékenységeit el is tudná látni. 

Kiss Károly alpolgármester – a hétfői bizottsági ülésen már elhangzottak ezek a kérdések, 

illetve ő maga javasolta is, hogy a közvilágítást fél órával később kapcsolják fel és fél órával 

hamarabb kapcsolják le. A védőnői szolgálat épületén napelem működik és lehet a takarítók 

hagyták úgy a lámpákat.  

Valánszki Róbert polgármester – a strandfürdő esetében tudják, hogy minden évben 

veszteséges, 2021-ben 35.000 eFt hiány keletkezett, amelyből a gyógyászat több mint  

7.000 eFt, a strand pedig 26.000 eFt kiadást termelt, ebbe beletartozik a melegvizes közkifolyó 

által elhasznált víz mennyisége, a sportöltözőben működő fűtésre elhasznált víz, valamint a 

szivattyúk működése is. 

Az Ifjúsági tábor közel 8.000 eFt bevételt termelt, így az idén augusztus 31-ig csak 25.700 eFt 

mínuszban van a strand, mindezért úgy gondolja, hogy a következő év tekintetében 

vállalhatatlan, hogy teljes mértékben tudják a strandot üzemeltetni.  A lakosoknak be kell 

látniuk, hogy a melegvizes közkifolyóra nagyobb szükség van, de a környező településeken 

tudják látogatni a fürdőhelyeket. 

A közvilágítás tekintetében elmondja, hogy az ismertetett költségek nem tartalmazzák a 

közvilágítás kiadását, amely további 277.000 kWh-t jelent, amit ha 200,-Ft/kWh-val számol, 

összesen 55.000 eFt lenne éves szinten. A közvilágításra éves szinten kap az önkormányzat 

21.000 eFt összegű támogatást. 

Mind a két képviselő javaslatát támogatja, de a közvilágításnál csak körzeteket lehet 

lekapcsolni. 

A Dévaványai Rendőrőrssel is egyeztettek, akik a későbbi fel, illetve a korábbi lekapcsolást 

támogatták a bűnözés visszaszorítása miatt. 

Tájékoztatta Somogyi Erzsébetet, a Ladányi Mihály Könyvtár vezetőjét a tervezett 

intézkedésekről, aki kérte, hogy a könyvtár hetente legalább 1 alkalommal kinyithasson. Miután 

a múzeum külső raktárában sem üzemel a fűtés és az ott lévő iratok nem sérülnek, úgy gondolja, 
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hogy az épületben lévő könyveknek sem esik bajuk, esetleg a változó páratartalom az, ami 

befolyásolhatja az állapotukat.  

Energetikai korszerűsítésre azért nem került sor, mivel nem volt rá alkalom és nem lehetett rá 

pályázatot benyújtani. A nyílászárók korszerűsítése megtörtént, valamint a 4 óvodai 

telephelyen is folyamatban van egy 40.000 eFt-os belügyminisztériumi fűtéskorszerűsítési 

pályázat, ahol a testület korábban úgy döntött, hogy a gázkazánokat kívánja visszaállítani. 

A fűtéskorszerűsítés megvalósul, de inkább csak a hétvégén szándékozzák üzemeltetni.  

Feke László műszaki irodavezető – fával való fűtésnél fűtő személyt kell biztosítani. 1 fűtő kb. 

2 kazánházat tud működtetni a munkaidejében, ami azt jelenti, hogy a fűtő bére járulékokkal, 

közterhekkel együtt nagyjából 3.500 eFt körül alakul évente. Ezen felül több probléma is akad 

a fával való fűtés esetében, ugyanis az elmúlt évben betegség miatt kiestek a dolgozók, elfagyott 

a rendszer, valamint a kazánház üzemeltetése sem volt mindig szakszerűen ellátva. Amikor 

ezzel kapcsolatban hozott a testület döntést, nem volt háború. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a családsegítő véglegesen költözne be a Hivatal épületébe, az okiratok 

módosítását pedig az októberi testületi ülésen terjesztenék elő.  

A pályázatban a Városháza multifunkcionális épületnek lett felvezetve, amelyet akkor úgy 

gondoltak, hogy a Kormányhivatallal és a Takarékszövetkezettel együtt költöznének be, de ez 

mára kibővült a családsegítővel.  

Megkéri az intézményvezetőket, hogy a dolgozókat tájékoztassák az őket érintő 

intézkedésekről, de ha van rá igény, akár kihelyezett ülés keretében ő maga is szívesen 

tájékoztatást ad.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábban meghozott 164/2022.(IX.8.) Dv. Kt., valamint a 

165/2022.(IX.8) Dv. Kt. határozatokat szükséges hatályon kívül helyezni, mivel a költözéssel 

kapcsolatban történtek változások.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az ismertetett intézkedésekkel kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a 2022. szeptember 8-ai ülésen hozott 164/2022.(IX.8.) Dv. Kt., valamint 

a 165/2022.(IX.8.) Dv. Kt. határozatokat hatályon kívül helyezzék kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

185/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. szeptember 

8-ai ülésen hozott 164/2022.(IX.8.) Dv. Kt., valamint a 165/2022.(IX.8.) Dv. Kt. 

határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megemelkedett rezsiköltségek 

miatt a Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatti Városháza épületében biztosít helyet az 

épület fűtési időszakának megkezdését követően az alábbi intézményegységeknek: 

1. a Dévaványai Általános Művelődési Központ Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjteményében és a Ladányi Mihály Könyvtárban irodai tevékenységet ellátó 

kollégái részére előreláthatólag 2023. április 30-ig.; 

2. a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének, állandó jelleggel.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 
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változása miatt a szükséges alapító okirat és a működési engedély módosításához 

szükséges egyéb dokumentumokat a soron következő testületi ülésre készítse el. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

   Czene Boglárka jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – a jelen napirend keretében szeretne javaslatot tenni az 

alpolgármesterek tiszteletdíjára vonatkozóan. Elfogadja, hogy a 2 társadalmi megbízatású 

alpolgármester, valamint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a továbbiakban is 

megmarad, de az alpolgármesterek díjazását szeretné szavazásra bocsátani a tekintetben, hogy 

költségeiket csökkentsék.  

Valánszki Róbert polgármester – korábban úgy gondolta, hogy 2 társadalmi megbízatású 

alpolgármesterre szükség van, egyrészt mert a település nagysága indokolja, valamint 

munkájukból adódóan ők sem tudják minden esetben helyettesíteni. Szabadság kivétele esetén 

előfordulhat, hogy az általános helyettes alpolgármester nem tudja képviselni a polgármestert, 

ebben az esetben a második számú alpolgármestert kéri meg a helyettesítésre. Eddig ennek a 

feladatnak mind a két alpolgármester eleget tett. Amennyiben az alpolgármesterek úgy 

gondolják, tegyenek felajánlást, de nem kívánja e tekintetben a tiszteletdíjukat módosítani. 

Elmondja, hogy a COVID-19 időszak idején nem tarthattak sem testületi, sem pedig bizottsági 

üléseket és akkor ilyen jellegű felajánlás nem érkezett, egyedül Mile Lajos alpolgármester 

kereste meg, hogy mivel nincsenek ülések, így a tiszteletdíjat sem tartja indokoltnak. 

Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint a tiszteletdíjat minden képviselő a saját 

meglátása szerint arra fordítja, amire szeretné. A részére megállapított tiszteletdíj 25-30%-át 

támogatásokra fordítja úgy, ahogy eddig is tette. A Margaréta Idősek Otthonának való közös 

főzésnél a képviselők kivették a részüket, adományoztak is.  Több civil szervezetnek is a tagja 

és a többieket is támogatja.  

Mile Lajos alpolgármester – hajlandó lemondani a tiszteletdíjának az 1/3-áról. 

Czene Boglárka jegyző – attól függetlenül, hogy történik egy lemondás, az ugyanúgy bérként 

megjelenik a járulékaival együtt.   

Valánszki Róbert polgármester – ebben az esetben csak egységesen tud döntést hozni a testület 

és sajnos nem elegendő a lemondás, hanem a százalékot kell csökkenteni. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármesterek díjazását a képviselő-testület állapítja 

meg határozatban úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának 90%-át. Jelen esetben ez az összeg a két alpolgármester részére 30%-ban került 

megállapításra. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíja továbbra is bruttó 269.235,-Ft/hó 

összegben kerüljön megállapításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ezt követően javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy  

25%-ban határozzák meg a társadalmi megbízatású alpolgármesterek díjazását. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a javaslattal kapcsolatban. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
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Nyuzó Marietta képviselő – nem tudja pontosan, hogy az előző, illetve a mostani ciklus 

tekintetében ez hány százalék. 

Czene Boglárka jegyző – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A 

törvény 71. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású polgármester 

havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.  

2019. október 13-án az alpolgármesterek tiszteletdíja bruttó 180.615, -Ft/hó volt.  

Nyuzó Marietta képviselő – kéri, hogy ez az összeg kerüljön visszaállításra az 

alpolgármesterek részére. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíját az előző ciklus alapján br. 180.615,-Ft/hó 

összegben határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot.  

 

 

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

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – a testületnek kell erre vonatkozóan javaslatot tennie. 

Az előző pontban láthatják, hogy jelenleg milyen gazdasági helyzetben élnek, az 

alpolgármesterek is segítenek, amikor szükséges és úgy gondolja, hogy az az erkölcsös, ha 

ebben az esetben az érintettek formálnak véleményt. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Javaslatot tesz bruttó 224.925,-Ft/hó-ra, amely a jelenlegi (269.235,-Ft) és az előző ciklusban 

(180.615,-Ft) megállapított bruttó tiszteletdíj különbözetének 50%-al (azaz 44.310,-Ft-al) 

csökkentett összege. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy Mile Lajos alpolgármester tiszteletdíját br. 224.925,-Ft/hó összegben 

határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

186/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 238/2019.(X.24.) Dv. Kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be 2019. október 24. napjától. 

Ezen időponttól tiszteletdíját bruttó 269.235,-Ft/hó összegben állapította meg 2022. 

szeptember 30. napjáig. 2022. október 1-jétől az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 

224.925,-Ft/hó összegben kerül megállapításra. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Ismét szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki támogatja, hogy Kiss Károly alpolgármester tiszteletdíját br. 224.925,-Ft/hó összegben 

határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

187/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2019.(X.24.) Dv. Kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be 2019. október 24. napjától. 

Ezen időponttól tiszteletdíját bruttó 269.235,-Ft/hó összegben állapította meg 2022. 

szeptember 30. napjáig. 2022. október 1-jétől az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 

224.925,-Ft/hó összegben kerül megállapításra. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirend megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

Elmondja, hogy a képviselő-testület a 2022. évre szóló közbeszerzési tervét a 32/2022.(II.24.) 

Dv.Kt. határozatával fogadta el.  

A közbeszerzési terv módosítását indokolja, hogy az építés tárgyhoz bekerült a „Belterületi 

útfelújítás Dévaványán”, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, valamint az „Önkormányzati 

tulajdonú épületek energetikai felújítása”, továbbá a szolgáltatásokhoz felvételre került az 

„Energetikai beszerzés”. 

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

elhangzottakat.  

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2022. évi közbeszerzési terv módosítását a határozati 

javaslatban foglaltak alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2022. évi közbeszerzési terv módosítását a határozati javaslatban foglaltak 

alapján – 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:  
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Határozat: 

188/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzatának 2022. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

3. Az ajánlatkérő neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Árpád u. 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: 2 db 

4. Nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

 fejezet harmadik rész.): 4 db. 

5. A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba foglalva 

a következők: 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Vízvédelmi 

fejlesztések 
nemzeti 

Kbt. 112. §. 

(1) 

2022. II. 

negyedév 

2023. I. 

negyedév 
nem 

Belterületi 

útfelújítás 

Dévaványán 

nemzeti 

Kbt. 115. §. 

Nyílt 

eljárás 

2022. II. 

negyedév 

2022. IV. 

negyedév 
nem 

Külterületi helyi 

közutak fejlesztése 

nemzeti 

Kbt. 117.§ 

saját 

beszerzési 

szabályok 

alkalmazása 

részvételi 

szakasz 

nélkül 

2022. II. 

negyedév 

2023.III. 

negyedév 
nem 

Önkormányzati 

tulajdonú épületek 

energetikai felújítása 

nemzeti 

Kbt. 115. §. 

Nyílt 

eljárás 

2022. III 

negyedév 

2023. IV. 

negyedév 
nem 

      
      

Szolgáltatás  

Szúnyoggyérítési 

szolgáltatások a 

Körös-völgyi 

Konzorcium 

tagtelepülései 

részére – 2021. 

uniós 
Kbt. 15. § 

(1) a) 

2022. I. 

negyedév 

2022. II. 

negyedév 
nem 
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Energetikai 

beszerzés 
uniós 

Kbt. 81. §. 

(1) 

2022. III. 

negyedév 

2023. IV. 

negyedév 
nem 

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a nyolcadik napirend megtárgyalására, amely a 

villamosenergia, közvilágítás, földgáz beszerzésével kapcsolatos együttműködési 

megállapodás elfogadása. 

Elmondja, hogy a kormány 2022. július 1-jétől hozott döntést arról, hogy az önkormányzatok 

a jövőben kikerülnek a rezsicsökkentés hatálya alól. Az infláció és a szomszédos országokban 

folyó háborús helyzet miatt drasztikusan megemelkedtek az energiaárak. A növekvő 

rezsiköltségek csökkentése érdekében Békés Város Önkormányzata, Dévaványa Város 

Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Mezőberény Város Önkormányzata a 

villamos áram és földgáz energiahordozók vételezése céljából csoportos közbeszerzési eljárást 

kíván indítani.  

Szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mivel 2023. január 1. napjától már nem lesz élő 

szerződésük és reméli, hogy a lehető legkedvezőbb árajánlatot kapják. 

A keddi nap folyamán kiküldésre került az ajánlattételi felhívás is, így a tekintetben is szükséges 

döntést hoznia a testületnek. 

A hétfői ülésen a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a konzorciumi megállapodás elfogadását 

tárgyalta, az ajánlattételi felhívás csak ezt követően került kiküldésre, így arra vonatkozóan nem 

tettek javaslatot. 

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

elhangzottakat.  

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

egyhangúlag javasolja a konzorciumi megállapodás elfogadását, a határozat mellékletében 

szereplő tartalommal. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát és részt kíván venni Dévaványa Város Önkormányzat 

gesztorságával megvalósuló „Villamosenergia és közvilágítás”, valamint „Földgáz beszerzés” 

tárgyában indított csoportos közbeszerzési eljárásban 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: 

189/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő úgy dönt, hogy 

részt kíván venni Dévaványa Város Önkormányzat gesztorságával megvalósuló 

„Villamosenergia és közvilágítás”, valamint „Földgáz beszerzés” tárgyában indított 

csoportos közbeszerzési eljárásban.  

2. Elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban foglaltakat, 

illetőleg felhatalmazza Dévaványa Város Polgármesterét az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Város 

Polgármesterét, hogy Dévaványa Város Önkormányzatát, illetőleg az általa alapított (név, 

székhely cím) költségvetési szervet képviselje a közbeszerzési eljárás folyamán, illetőleg 

eredményes közbeszerzési eljárást követően a szerződéseket aláírja. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. szeptember 30. - együttműködési megállapodás elfogadása 

Melléklet:  együttműködési megállapodás 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Ismét szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az ajánlattételi felhívást a konzorciumi megállapodás tekintetében kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

190/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás megindítása 

mellett dönt az önkormányzat és intézményei 2023. évi villamos energia és földgáz 

ellátása érdekében. 

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

a határozat mellékletét képező és a Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos 

u. 34. fsz. 1.), mint közbeszerzési szakértő által „Villamosenergia és közvilágítás” 

valamint „Földgáz beszerzés” tárgyában megküldött anyagokat (ajánlattételi felhívások, 

szerződéstervezetek) jóváhagyja és megbízza a szakértőt, hogy az eljárásokat lefolytassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

9. Napirendi pont 

 

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

döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázat keretében 

megvalósítandó „Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményéről. 

Elmondja, hogy az önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 

elnevezésű pályázat keretében 30.094.572,-Ft összegű támogatásban részesült. 
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A beruházás tervezett költsége 37.570.611,-Ft-ban került meghatározásra, de az eddigi 

költségek és a jelen előterjesztés tárgyát képező legkedvezőbb ajánlat összegének ismeretében 

a teljes költség 40.554.462,-Ft. A 30.094.572,-Ft összegű támogatást a testület korábban már 

kiegészítette 7.476.039,-Ft önerővel, de a költségek módosulása miatt további 2.983.851,-Ft 

önerőt szükséges hozzátennie.  

A „Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során a Békés-Vill Kft. adta 

a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 37.569.962,-Ft összegben. 

Az ajánlattevők ajánlatai érvényesek és alkalmasak voltak, így a beszerzési eljárást 

eredményesnek kell nyilvánítani. 

Elmondja, hogy az önerő változása miatt a 26/2022.(II.21.) Dv. Kt. határozatot is szükséges 

módosítani.  

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

elhangzottakat.  

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

egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé a Békés-Vill Kt. bruttó  

37.569.962,-Ft összegű ajánlatát. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

191/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fűtéskorszerűsítés” 

tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

döntéseket hozza: 

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

„Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok 

elbírálása során az Épműszer Kft. (5600 Békéscsaba, Győri u. 25.), a Békés-Vill Kft. 

(5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) és a BÁLTÉP Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja. 

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

„Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az 

Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) bruttó 37.569.962,- Ft összegű ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

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

„Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

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

valamint saját költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 

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

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

     Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. október 7. 
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyhangúlag 

javasolja, hogy a testület a 26/2022.(II.21.) Dv. Kt. határozatát az elhangzottaknak megfelelően 

módosítsa.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a 26/2022.(II.21.) Dv. Kt. határozat módosításra kerüljön a határozati 

javaslatnak megfelelően – amelyet ismertet a jelenlévők részére - kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

192/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 26/2022.(II.21.) 

Dv. Kt. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. A beruházás összköltsége bruttó 40.554.462,-Ft, melyből támogatási összeg bruttó 

30.094.572,-Ft és az ehhez szükséges önerőt, azaz a bruttó 10.459.890,-Ft-ot a 

Képviselő-testület 2022. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  azonnal 
 
 
 

10. Napirendi pont 

 

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

általános iskolai körzethatár, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 

körzetének véleményezése. 

Elmondja, hogy mint minden évben, most is a Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg 

illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá 

a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 

A Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az általuk 

megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai alapján véleményezze, 

és a véleményt tartalmazó határozatot 2022. október 17. napjáig szíveskedjen részükre 

megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

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

elhangzottakat.  

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

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

193/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi Központ 

által küldött a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakításával. 

 

Kötelező felvételt biztosító iskola Dévaványa településen: Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6.) 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Dévaványa 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban az alábbi: 

 

 Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 10 fő, 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Gyulai Tankerületi Központot a 

döntésről értesítse.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2022. október 17. 

 

 

 

11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenegyedik napirendi pontra, amely Dévaványa 

Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése a 2022-2027. évre. 

Elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente 5 évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amely szükséges az uniós pályázatokhoz, ezért 

elengedhetetlen, hogy Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezzenek. 

A programmal kapcsolatban széleskörű egyeztetést folytattak le, amely az előterjesztésben is 

olvasható.  

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

elhangzottakat.  

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

bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

ötévente öt évre szóló programját - 2022-2027. évre vonatkozóan - elfogadja 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: 

194/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 

Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ötévente öt évre szóló (2022-2027.) 

programját elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HEP elkészítéséről írásban értesítse a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő és közreműködő 

partnereket.  

 

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

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  - 

 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenkettedik napirendi pontra, amely a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez készített Bírálati Szabályzat 

módosításával kapcsolatos előterjesztés. 

Elmondja, hogy az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához a 168/2022.(IX.8.) számú döntéssel csatlakozott, és 

egyúttal elfogadásra került a 169/2022.(IX.8.) számú Dv. Kt. határozattal a pályázat mellékletét 

képező Bírálati Szabályzat is. 

A testület a 163/2022.(IX.8.) Dv. Kt. határozatával a Szociális és Egészségügyi Bizottságot 

2022. október 1. napjával megszüntette, ezért a Bírálati Szabályzatban rögzített feladat- és 

hatáskört átruházni szükséges. 

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

elhangzottakat.  

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

egyhangúlag javasolja, hogy a Bírálati Szabályzatban rögzített feladat- és hatáskör Valánszki 

Róbert polgármesterre kerüljön átruházásra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát az elhangzottak szerint 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: 

195/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának módjára (a 

2023. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó Bírálati Szabályzat módosítását a 

határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet: Bírálati Szabályzat 

 

 

 

13. Napirendi pont 

 

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

Települési Értéktár által végzett éves munka értékelése. 

Köszönti az ülésen Varga Istvánnét, a Települési Értéktár Bizottság elnökét. 

Elmondja, hogy folyamatosan gyűjtik azokat a helyi értékeket és ezek közül rendszeresen 

felterjesztenek anyagokat a Megyei Értéktárhoz felvételre. 

A beszámolóban szerepel, hogy az értéktárba mi került felvételre eddig és kérik, hogy az 

önkormányzat változatlanul segítse azt a munkát, amelyet ezidáig is folytattak. 

Megadja a szót Varga Istvánné bizottsági elnök részére. 

Varga Istvánné a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság elnöke – köszönti az ülésen 

résztvevőket. Az anyagot nem kívánja részletesen kifejteni, mivel a szerdai Ifjúsági-, Kulturális 

és Sport Bizottság ülésén már elmondta a véleményét. Elmondja, hogy a tevékenységüknek 

anyagi vonzata nincs, de kéri, hogy továbbra is segítsék a munkájukat. Mivel az Ifjúsági,- 

Kulturális és Sport Bizottság 2022. október 1. napjával megszűnik, ezért megkérték Purger 

Ferenc képviselőt, hogy a jövőben az értéktárral kapcsolatos kéréseiket tolmácsolja a testület 

felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Természetesen továbbra is 

segítséget fog nyújtani az önkormányzat az értéktár részére.  

Megköszöni a tagok, valamint a bizottságok eddigi munkáját.  

Megadja a szót Purger Ferenc bizottsági elnök részére.  

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a Dévaványai Települési Értéktár 

beszámolóját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Purger Ferencnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolóját 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: 

196/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját a 2021. szeptember – 2022. szeptember közötti eltelt időszakról 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság 2021. szeptember – 2022. szeptember közötti 

időszakról szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a Dévaványa, 0289 

hrsz-ú ingatlan átminősítése és az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Murányi Károly dévaványai lakos vételi szándékát jelezte a Dévaványa 0289 hrsz-ú kivett árok 

tekintetében. Ezt az árkot a birtokában lévő földterületek veszik körbe, amelyet szeretne 

öntöztethetővé tenni, de a lineár átvezetéséhez szükséges a vakárkot megszüntetni. Az 

önkormányzat közreműködésével a fák kivágását követően az összeghatárra tekintettel 

polgármesteri hatáskörben értékesítésre kerülne a részére.  

Az értékesítéshez szükséges az árkot átminősíteni forgalomképes vagyonkörbe. Az átminősítés 

elfogadásával egyúttal a testület jóváhagyását veszi az értékesítéssel kapcsolatban. 

Az árokról fotódokumentáció is készült, amely az előterjesztéshez becsatolásra került.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

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

a Dévaványa 0289 hrsz-ú ingatlan átminősítésével egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 

felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a Dévaványa 0289 hrsz-ú kivett árok forgalomképes vagyontárgynak történő 

átminősítésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 

197/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 
 

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

vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelete 4. § alapján a Dévaványa, 0289 hrsz-ú ingatlant átminősíti forgalomképes 

vagyontárgynak, mivel az elveszítette eredeti funkcióját. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozatban foglaltak végrehajtására. 
 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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Valánszki Róbert polgármester - megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a 4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendelet 

módosítását az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának az ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a bizottság javaslatát és a 4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendeletet az 

előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal módosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2022.(IV.21.) önkormányzati rendeletet módosításáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 

15. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Horgász Egyesület által benyújtott támogatási kérelemről. 

Elmondja, hogy a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez 2021-ben benyújtott „Civil 

szervezetek eszközbeszerzése és fejlesztése” VP6-19.2.1.-55-7-20 számú pályázatuk nyertes, 

utófinanszírozott pályázatként került elbírálásra. Mivel az egyesület nem rendelkezik az 

említett összeggel, ezért kérik a képviselő-testületet, hogy a megítélt támogatást előlegezze meg 

és az elszámolást követően visszafizetik az önkormányzat részére. Korábban is több civil 

szervezet nyújtotta be a kérelmét és a testület megelőlegezte a kért támogatást.  

Mivel az anyag a bizottsági ülést követően került kiküldésre, így a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság az anyagot nem tárgyalta. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az „A” határozati javaslatban foglaltakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 

198/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 
 

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

Horgász Egyesület (székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. elnöke: Vass Károly) 

részére visszatérítendő kamatmentes támogatásként biztosítja a pályázatban elnyert 

683.329,-Ft összeget. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogató 

szerződés aláírására. 
 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Pesztránszki Zsigmond informatikus 

Határidő:  2022. november 30. 
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16. Napirendi pont 

 

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

döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról. 

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület nevében Molnár Sándor elnök 12.000 eFt összegű 

tagi kölcsön biztosítására kérelmet terjesztett elő.  

A kölcsönre azért van szüksége az Egyesületnek, mert egy félév működési költségét kell 

folyamatosan megelőlegezniük, amely jelenleg kb. 8-10.000 eFt. Ennek fedezetére 2008. évtől 

kezdődően a Takarékbank Zrt. Szeghalmi Kirendeltsége biztosította a folyószámla hitelkeretet 

12.000 eFt összegben. 2022. szeptember 4. napján lejárt a szerződésük és a hónapok óta tartó 

egyeztetések ellenére is úgy tűnik, hogy a Takarékbank átalakításának is köszönhetően nincs 

olyan hiteltermékük, amelyet az Egyesület igénybe tudna venni a továbbiakban.  

A fentiekre tekintettel felkeresik a nagyobb önkormányzatokat, így Dévaványa Város 

Önkormányzatát is, hogy 12.000 eFt keretösszegű tagi kölcsönt nyújtson további működésük 

biztosítása érdekében. A megítélt keretösszeg után kamatot tudnak fizetni.  

A kölcsön folyósítását 2022. október 31-én kérték, tagi kölcsön lejáratának időpontját pedig 

2023. június 30. napjára időzítené az Egyesület. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

Feke László műszaki irodavezető – kamatnyújtás nem csak banki tevékenyég lehet? 

Valánszki Róbert polgármester – jogos a felvetés, ugyanis ezért került korábban 

megszüntetésre a szociális kölcsön is. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szeghalom Város 

Önkormányzatához is benyújtották a kérelmüket, de nem támogatták.  

Kiss Károly alpolgármester – az egyesületnek 21 önkormányzat, 16 civil szervezet, 16 

vállalkozás és 3 magánszemély a tagja. Dévaványán 5 vállalkozás 13.526.850,-Ft összegű, 16 

vállalkozás pedig 13.403.345,-Ft összegű támogatásban részesült.   

Valánszki Róbert polgármester – ugyan tagjai az egyesületnek, illetve a szervezeteknek, így 

akkor adódhatnak problémák, ha működésképtelenek lesznek, de nem tudják, hogy ez a meg 

nem érkezett döntések esetében mit jelent.  

Véleménye szerint vagy a vállalkozókat, vagy az önkormányzatokat hozzák jobb helyzetbe, de 

mindemellett a civil szervezeteket is támogatni kell, hiszen a közösségi élet motorjai ezek a 

szervezetek. Ugyanakkor ahhoz, hogy működni tudjanak ezek a szervezetek, az 

önkormányzatok teszik lehetővé helyi szinten a jelentős részeket. Vannak civil szervezetek, 

amelyek önfenntartóak, tudnak pályázni is, illetve nem feltétlenül igénylik az önkormányzat 

segítségét.  

Ugyan a megszorítások között nem szerepel, de az önkormányzat nem köteles kiosztani a civil 

szervezetek támogatására elkülönített összeget, ezt majd a jövő évi koncepció összeállítását 

követően fogják látni. A testületnek október 31. napjáig szükséges erről döntést hoznia. 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – kérdésként teszi fel, hogy addigra esetleg meg  

tudják-e határozni a kamat mértékét?  

Valánszki Róbert polgármester – szükséges utánajárni, hogy egyáltalán tudnak-e kamatot 

biztosítani. Elképzelhetőnek tartja, hogy valami más formában kerülne visszafizetésre az 

odaítélt támogatás összege, október végéig még bármit mondhat az Irányító Hatóság. 

A polgármester elmondja, hogy a napirendről érdemi döntést jelenleg nem tud hozni a testület, 

de a testület pozitív hozzáállásáról fogja tájékoztatni az egyesület elnökét.   

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester a napirend tárgyalását lezárja. 
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Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalását követően rátér a bejelentésekre.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

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, 8 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

199/2022.(IX.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A zárt ülés anyaga a DV/673-10/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-3. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1725 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

   polgármester                                jegyző 

  


