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DV/674-19/2022. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 27-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 

Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

   Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

   Németi József   képviselő 

 

Távolmaradt: Földi Imre   képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Vári Edina ügykezelő 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Szitás Ilona igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, dr. Krizsán Anett a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője, Rózsa Andrea a Strandfürdő szakmai koordinátora, 

Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója, valamint Tóth Erika a GYSZC Dévaványa 

igazgatója. 

 

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

valamint a képernyő előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

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

távolmaradását jelezte.  

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

 

 

Valánszki Róbert polgármester - külön köszönti az ülésen dr. Krizsán Anettet, a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét, akivel korábban már rendezvények keretén belül 

találkozhatott a testület. 

A napirendek előtt megadja a szót dr. Krizsán Anett részére, hogy pár mondatban tájékoztassa 

a jelenlévőket a gyomaendrődi-dévaványai közös ügyekről. 

dr. Krizsán Anett a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket 

és megköszöni a lehetőséget, hogy a mai ülésen jelen lehet. Az elmúlt években, ha nem is 

közvetlenül, de közvetetten mindenkivel kapcsolatban állt, valamilyen formában együtt 

dolgozott. Közel 10 éve van a közigazgatásban, ezt megelőzően pedig nyomozóként dolgozott. 

A közigazgatásban kezdetektől vezetőként dolgozik, először a Gyomaendrődi Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetőjeként, az elmúlt 5 évben pedig a Békés Megyei 

Kormányhivatal igazgatójaként tevékenykedett, ami lehetőséget adott arra, hogy valamennyi 

ügyre, ami a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, rálátása legyen. A Gyomaendrődi Járási 

Hivatal vezetőjeként szorgalmat, kitartást és fegyelmet ígér, amelyet eddig is igyekezett 

képviselni. A helyi ügyek tekintetében a segítségét tudja felajánlani.  
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A közös ügyek esetében úgy látja, hogy a testületi üléseken főként a költségcsökkentésen, 

takarékoskodáson van a hangsúly és különböző intézkedések meghozataláról kell döntenie a 

testületeknek. 

A jelenlévőknek jó munkát és jó egészséget kíván. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Krizsán Anettnek a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal vezetőjének a tájékoztatót. Elmondja, hogy eddig is jó munkakapcsolatot ápoltak, 

amelyet az elkövetkezendő időszakban is szeretnének fenntartani és szükség esetén keresni 

fogják. 

 

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:   Holopné Dr. Szterin Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. cégvezetője 

 

2. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:   Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosítása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntés a „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-

2019-00141 kódszámú pályázat bankgaranciájának visszaadásáról. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

6. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend és Szakmai Program, továbbá Alapító Okirat, Módosító Alapító 

Okirat jóváhagyása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Dévaványa Város Önkormányzata által beszerzett nyárfa tűzifa osztásának, valamint 

pénzbeli támogatás feltételeiről döntés. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal otthonteremtés helyi támogatás tárgyában benyújtott tulajdoni hányad 

megvásárlása iránti kérelemről. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

2. Döntéshozatal otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelem tárgyában. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
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3. Dévaványa, Kisújszállási út 4. szám alatti (belterület 1226. hrsz.) ingatlannal kapcsolatos 

eladási szándéknyilatkozat. 

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: 

202/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. október 27-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 

tapasztalatokról. 

Előadó:   Holopné Dr. Szterin Beáta a DAREH BÁZIS Zrt. cégvezetője 

 

2. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 

Előadó:   Klemm József az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatója 

 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosítása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntés a „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-

2019-00141 kódszámú pályázat bankgaranciájának visszaadásáról. 

Előadó:   Feke László műszaki irodavezető 

 

6. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend és Szakmai Program, továbbá Alapító Okirat, Módosító Alapító 

Okirat jóváhagyása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Dévaványa Város Önkormányzata által beszerzett nyárfa tűzifa osztásának, valamint 

pénzbeli támogatás feltételeiről döntés. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal otthonteremtés helyi támogatás tárgyában benyújtott tulajdoni hányad 

megvásárlása iránti kérelemről. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
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2. Döntéshozatal otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelem tárgyában. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Dévaványa, Kisújszállási út 4. szám alatti (belterület 1226. hrsz.) ingatlannal kapcsolatos 

eladási szándéknyilatkozat. 

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. 

- 2022. október 13-án 2 sajtónyilvános esemény került megrendezésre, a „Vízvédelmi 

fejlesztések Dévaványán”, illetve a „Szennyvíztisztító telep fejlesztése Dévaványán” 

elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódóan. Mind a két pályázat esetében elkezdődött a 

kivitelezés, a záportározó szintjét elkezdték kitermelni. A szennyvíztisztító telep 

esetében a hálózati rekonstrukció megtörtént, a kivitelező cég képviselőjével a mai 

napon folytatott megbeszélés szerint november 7-8-a között megtörténnek azon 

útszakaszok aszfaltozása is, amelyek eddig zúzott kővel kerültek feltöltésre.  

A szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosak a 

munkálatok a téli üzem próbája miatt, ugyanis, ha nem végeznek vele ebben az évben, 

a következő télre tolódik a kivitelezés.  

- 2022. október 25-én a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban 

egyeztetett a hivatal dolgozóival. Elindításra kerül egy kiválasztási eljárás, már a 

központi szabályoknak megfelelve és az Országos Főépítész által abszolvált online 

felületen.  

A költségvetésben már elkülönítésre került az erre szánt összeg, amelyből igyekeznek 

egy olyan Helyi Építési Szabályzatot létrehozni, amely az elkövetkezendő 10 évben 

megállja a helyét. Elmondja, hogy igyekeznek enyhítéseket bevezetni, természetesen 

jogszabályi keretek között. Az egyeztetések különböző lakossági fórumokon fognak 

történni, amelyen kéri a jelenlévő képviselőket, hogy lehetőségeik szerint vegyenek 

részt.  

2022. október 26-án Békéscsabán a Magyar Államkincstárnál voltak, ahol a 

„Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” elnevezésű pályázat pénzügyi teljesítését 

vizsgálták. Az előrehaladással kapcsolatban mindent rendben találtak és ha minden jól 

megy a továbbiakban is, akkor  november végéig részszámla is be fog érkezni. A 

folyamatot igyekeznek gyorsítani, mivel csak a november végéig beérkező számlákat 

fogják tudni teljesíteni ebben az évben. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket 

végrehajtották, a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Dévaványai Általános Művelődési Központ Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény és a Ladányi Mihály Könyvtár irodai tevékenységet ellátó kollégái 

beköltöztek a hivatal épületébe. A volt Gamesz épülete november 1. napjával teljesen ki fog 

ürülni, így akik most ott irodahelyiséget bérelnek, illetve a DAREH Bázis 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata is a Hivatal épületében kapott helyet.  

A közfoglalkoztatás helyszíne is kialakításra került, a volt vízmű épületében.  

A Kossuth utca felújítása folyamatban van, még nem került átvételre. A járdás oldalon lévő 

magas padkával kapcsolatban igyekeznek olyan megoldást találni, hogy az autóval biztonságos 

legyen a parkolás. Úgy gondolja, hogy a sportpálya körüli vasoszlopokból, amelyeket korábban 

felszedtek, kerékvezetőket készítenének.  
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A földértékesítésből származó kintlévőségek megérkeztek, egy ügyvédi letét kivételével 

maradéktalanul megfizetésre kerültek. 

A Liker Motors Kft. üggyel kapcsolatban elmondja, hogy a bíróságra ellenkérelem érkezett be, 

amelynek a tartalmáról még nem tudnak, de reméli, hogy a következő testületi ülésen már 

bővebb tájékoztatást tud ezzel kapcsolatban adni. 

A héten a Magyar Bankholding vezetősége ismét megtekintette a Takarékbank leendő 

helyiségét Feke László műszaki irodavezető vezetésével. Elmondásuk szerint 2023. február 

hónapban kezdenék el a felújítási munkálatokat, amelyet április végéig be is kell fejezniük.  

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: 

203/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2022.(IX.8.); 

165/2022.(IX.8.); 166/2022.(IX.8.); 170/2022.(IX.8.); 181/2022.(IX.29.); 

182/2022.(IX.29.); 183/2022.(IX.29.); 188/2022.(IX.29.); 189/2022.(IX.29.); 

191/2022.(IX.29.); 193/2022.(IX.29.); 196/2022.(IX.29.); 198/2022.(IX.29.); Dv.Kt. 

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 pontra, amely tájékoztató a lakossági 

kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról. 

Sajnálja, hogy a cég részéről nem érkezett vendég a mai ülésre, hiszen tájékoztatást kért volna 

a zöldhulladék elszállítására vonatkozóan, ugyanis problémaként merült fel, hogy a kihelyezett 

zöldhulladék csak egy része kerül elszállításra. Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint egy 

alkalommal kb. 240 liter űrtartalmú zsáknak megfelelő mennyiséget szállítanak el a dolgozók, 

tehát a már korábban zsákokban kihelyezett, vagy az összekötött gallyakat csak eddig a 

mértékig szállítják el, ami ezen felül van kihelyezve, azt otthagyják. 

Dévaványán van komposztáló telep és hulladékgyűjtő udvar is, ahol szintén le lehetne adni a 

zöldhulladékot, de ezt nem mindenki tudja megoldani. 

A beszámolót összeségében rendben találja.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

üdvözli a jelenlévőket.  

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a benne foglaltakkal 

egyetértenek, azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a képviselő-testület felé.  

Kérdésként merült fel, hogy a síküveg hulladékot hol és milyen formában lehet elhelyezni?  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

A síküveg veszélyes hulladéknak minősül, ezért nem veszik át a helyi hulladék udvarban sem, 

hanem Gyomára szükséges átvinni a Regionális Hulladékgyűjtő telepre. Az átszállítást a 

lakosoknak kell megoldaniuk.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Németi József képviselő részére. 

Németi József képviselő – több ingatlannál is nyílászáró korszerűsítés folyik és nem biztos, 

hogy a lakosok meg tudják oldani az átszállítást, illetve a városban vannak olyan személyek, 

akik vállalják a nyílászárók felújítását, akkor nekik is szükséges átszállítani a hulladékot? 

Valánszki Róbert polgármester – nyílászáró korszerűsítésénél a kivitelezőnek minden esetben 

kötelező a hulladék elszállítása csere esetén, a magánszemélyeknek pedig Gyomaendrődre 

szükséges átvinnie a síküveget.  

Németi József képviselő – szükséges volt tisztázni ezt a kérdést, hiszen nem szeretné, hogy a 

lakosok az egyszerűbb megoldást válasszák és a kukába összetörve helyezzék el a veszélyes 

hulladékot. 

Valánszki Róbert polgármester – ez ellen sajnos nem tudnak mit tenni, ennek a 

tevékenységnek is megvannak a következményei, de nem tudnak minden lakost leellenőrizni.  

Kiss Károly alpolgármester – a beszámolóban a 10. oldalon lévő táblázatban úgy szerepel, 

hogy 1 m3 zöldhulladékot szállítanak el alkalmanként.  

Valánszki Róbert polgármester – 1 m3 zöldhulladékot a hulladékudvarban vesznek át, az 

ingatlanok elől pedig alkalmanként csak 240 litert szállítanak el. 

Feke László műszaki irodavezető – az ügyfélszolgálattal egyeztettek, ha 1 méteres hosszra 

össze van vágva és össze van kötve a gally, amelyet a dolgozó fel tud emelni, akkor 240 literig 

elszállítják.  

Valánszki Róbert polgármester – a hulladékudvar nyitva tartása korlátozott, a komposztáló 

telephez is kiszállíthatják a lakosok a zöldhulladékot, vagy kivárják a következő alkalmat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatóját – a 2021. 

évi lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

204/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatóját – a 2021. évi lakossági 

kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról – jóváhagyólag 

elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 
 

(A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi lakossági kommunális 

szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztatója a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 

 

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

komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól. 

Elmondja, hogy az ATEVSZOLG Zrt. 2013. május 1. napjától vagyonkezelésbe vette a 

dévaványai komposztáló telepet. Ettől az időponttól kezdve nincs probléma a telep 

működésével kapcsolatban, a hatósági ellenőrzéseknek megfelelnek, a gépjárműveket 

folyamatosan karbantartják és fogadják a településről beszállított zöldhulladékot.  

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

javaslatát. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Németi József képviselő részére. 

Németi József képviselő – kérdésként teszi fel, hogy milyen kiszerelésben és hány forintért 

tudnak a lakosok komposztot vásárolni? 

Valánszki Róbert polgármester – nem tudja pontosan, de a cégnek meg van adva az 

elérhetősége, illetve ügyfélszolgálat is működik, ahol ezekre a kérdésekre választ tudnak adni. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az Atevszolg Zrt.-nek, mint a komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2022. év 

I-IX. hó időszakra vonatkozó működéséről szóló tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

205/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Atevszolg Zrt.-nek, mint a 

komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2022. év I-IX. hó időszakra vonatkozó 

működéséről szóló tájékoztatóját és a hivatal által készített előterjesztést elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(Az Atevszolg Zrt. 2022. év I-IX. hó időszakra vonatkozó működéséről szóló tájékoztatója a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Elmondja, hogy folyamatosan szükséges felülvizsgálni Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetét és évente szükséges a testületnek elfogadnia az erről szóló beszámolót. A tájékoztató 

az elmúlt évről ad tájékoztatást, többek közt szól a levegő minőségéről, a meteorológiai 

helyzetről, a talaj állapotáról, a védett természeti értékekről.  

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

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

hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetéről szóló tájékoztatót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – több lakos érdeklődött, hogy tervezi-e az önkormányzat a Túrér 

rendbetételét pályázat keretén belül? 

Valánszki Róbert polgármester – tervezik, de egyelőre még várat magára, mivel erre 

vonatkozóan nem került ezidáig pályázat kiírásra. Úgy gondolja, hogy önerőből ki tudnák 

kotorni, de mivel a strand nem használt termálvizét ide vezetik ki, így a tónak magas a nitrogén 

tartalma, ami előidézi az iszaposodást. Erre a tevékenységre az önkormányzatnak van vízjogi 

engedélye, így ez teljesen szabályos. A magyarországi strandoknál bevezették, hogy vissza kell 

vezetni a különböző kutakból kitermelt vizeket, de ennek a technológiának a nem előre haladott 

állapota miatt ez jelenleg még lehetetlen, így megengedik, hogy vízfelszíni elfolyásokba, 

víztározókba kerüljön kivezetésre a víz. Mivel a termálvíz még a téli időszak alatt is felmelegíti 

a tó vizét, így a növényzete is elszaporodik.  

Indokoltnak látja, hogy cselekedjenek, de pályázati forrás hiányában ezt nem tudják jelenleg 

kivitelezni. A Homokbánya utcában kialakításra kerülő 26.000 m3-es záportározó közel  

407 millió forint összegből valósul meg, amelynek legalább a 70%-át öleli fel a kiszáradt tónak 

a kotrása.  

Jelenleg tervezik, hogy az Eke utcától a Mikszáth utcáig kikotorják az árkot, hogy egy esetleges 

nagyobb esőzés következtében elkerüljék a belvíz kialakulását.   

A szennyvíztisztító telepről is magas nitrogén tartalmú víz kerül ki, amelyet úgy gondolnak, 

hogy a közel 2 milliárd forint összegű pályázatból orvosolni tudnak. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2021. évre vonatkozó Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetről 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: 

206/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 

Helyzetéről szóló tájékoztatót - 2021. évre vonatkozóan - jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  -  

 

(A 2021. évre vonatkozó Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosítása. 

Elmondja, hogy a testület minden évben megtárgyalja, hogy az önkormányzat illetékességi 

területén bevezetett helyi adók következő évre vonatkozó mértékét módosítja, vagy 

változatlanul hagyja. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2021. és 

2022. évre vonatkozó adóévben a helyi adó mértéke nem lehetett magasabb, mint az ugyanazon 

helyi adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati 

adórendeletben megállapított adómértéke, így az adó mértékének emelésére nem volt lehetőség. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére.  

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

hogy a bizottság az „A” határozati javaslatot javasolja elfogadásra a testület felé úgy, hogy a 

helyi idegenforgalmi adó mértékét 200,-Ft/fő/éjről 300,-Ft/fő/éjre, a kommunális adó mértékét 

pedig 7000,-Ft/év/ingatlanról 9000,-Ft/év/ingatlanra emelje meg. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat.  

Az elmondottaknak megfelelően az adó mértéke a helyi idegenforgalmi adó tekintetében  

100,-Ft-tal, a kommunális adó tekintetében pedig 2000,-Ft-tal emelkedne. Ugyan a hétfői 

bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de megkérdezi a testület tagjait, hogy a jelen gazdasági 

helyzetben indokolt-e az adó mértékének a növelése?  

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – részt vett a hétfői bizottsági ülésen és úgy gondolták, hogy már a 

tavalyi évben növelni kívánták az adó mértékét, de felsőbb jogszabályi rendelkezés miatt nem 

lehetett végrehajtani. 

Valánszki Róbert polgármester – megérti az alpolgármester álláspontját és egyetért az emelés 

fontosságával, hiszen bevételi forrás lenne az önkormányzat számára, de nem tudja, hogy a 

jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet indokolttá teszi-e.  

Laskainé Kiss Alexandra képviselő – véleménye szerint, a helyi idegenforgalmi adó emelése 

alapvetően elfogadható, hiszen tulajdonképpen a településre érkező turistákat, illetve az itt 

nyaralókat terheli. A helyi lakosoknak a kommunális adót 2 részletben lehet megfizetni és az 

elmúlt 2 évben nem került sor az emelésére. Amennyiben az emelés elmarad, az az 

önkormányzatot megterheli, de a lakosság terhét úgy gondolja, legalább ennyivel csökkentheti. 

Valánszki Róbert polgármester – nem könnyű ebben az esetben döntést hoznia a testületnek, 

de még az idei évben szükséges határozatot hoznia ezzel kapcsolatban. 

Kiss Károly alpolgármester - a bizottság javaslatától eltekintve, igen magasak a költségek, a fa 

ára 4000,-Ft-ról 6500,-Ft-ra emelkedett. Javasolja, hogy a kommunális adó mértékét csak 

1000,-Ft-tal emeljék meg. 

Mile Lajos alpolgármester – csak a lakosok kiértesítése 1000,-Ft, hiszen helyi levélhordó nem 

viheti ki a tájékoztatót, postai úton kell, hogy a kiértesítés megtörténjen.  

Valánszki Róbert polgármester – az emelésről szóló értesítőt postai úton kell megküldeni a 

lakosok részére, így ennek a díját az önkormányzatnak kell kifizetnie. Nem teszi lehetővé 

jogszabály, hogy közhírré tétel, illetve kihirdetés útján történjen meg a lakosok tájékoztatása.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Mivel a képviselő-testület részéről új javaslat nem érkezik, ezért először a bizottság javaslatát 

bocsátja szavazásra. 

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

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

ellenszavazat nélkül határozatot hozza: 
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Határozat: 

207/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóterhek 2023. január  

1-jétől történő módosításának előkészítéséhez felkéri a jegyzőt az alábbiak szerint: 

- helyi idegenforgalmi adó 200,-Ft/fő/éjről 300,-Ft/fő/éjre történő emelésére 

- kommunális adó 7000,-Ft/év/ingatlanról 9000,-Ft/év/ingatlanra történő növelése 

figyelembevételével. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

     Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő: 2022. november 24. 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

„Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 

kódszámú pályázat bankgaranciájának visszaadásáról. 

Elmondja, hogy korábban a pályázat megvalósítása érdekében Szerződéses Megállapodást 

kötöttek a Magyar Vakond Kft.-vel. 

A Szerződéses Megállapodás 6.1. pontja alapján a jogelőd, a Magyar Vakond Kft. teljesítési 

bankgaranciát nyújtott az önkormányzat részére. A jogutódlás bekövetkeztével a Békési 

Vakond Kft. lett, mint jogutód a biztosíték kötelezettje. A teljesítési biztosíték összege 

beutalásra került 2022. augusztus 26-án, így az előterjesztésben részletezett bankgarancia 

törölhetővé vált. 

A garancia törléséhez szükség van a képviselő-testület hozzájárulására, melyben 

felhatalmazzák a polgármestert a joglemondó nyilatkozat aláírására, illetve az eredeti 

bankgarancia visszaadására 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

javasolja a testület felé, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a bankgarancia törléséhez 

szükséges joglemondó nyilatkozat aláírására. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

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. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

208/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2.-15-2019-00141 

azonosítószámú projekt kapcsán felhatalmazza a Polgármestert a bankgarancia törléséhez 

szükséges joglemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. október 30. 
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6. Napirendi pont 

 

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

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 

és Szakmai Program, továbbá Alapító Okirat, Módosító Alapító Okirat jóváhagyása. 

Elmondja, hogy a korábbiakban döntött a testület arról, hogy a Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Támogató Szolgálat irodai tevékenységet ellátó 

kollégái véglegesen beköltöznek a hivatal épületébe. 

Ennek okán az intézmény működését meghatározó dokumentumok, így az Alapító okirat, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Szakmai Program módosítása 

elengedhetetlen. Az intézmény telephelye ezt követően Dévaványa, Árpád utca 1. lesz. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

egyhangúlag javasolja elfogadni a testület felé a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében 

szereplő tartalommal. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság javaslatának ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

209/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt 2022. 

november 1. napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. november 1. 

Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
 

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

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

egyhangúlag javasolja elfogadásra a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Házirendjét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét az 

előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal 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: 

210/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Házirendjét és azt 2022. november 1. napjával 

jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. november 1. 

Melléklet: Házirend 

 

 

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

részére. 

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

elfogadásra javasolja a testület felé a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény Szakmai Programját az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Laskainé Kiss Alexandrának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programját 

az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

211/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Margaréta Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programját és azt 2022. november 1. 

napjával jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. november 1. 

Melléklet: Szakmai Program 

 

 

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

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

javasolja a testület felé, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

működési engedélyében megjelölt, támogató szolgáltatás és családsegítés telephelyét 5510 

Dévaványa, Árpád u. 1. számra módosítsa.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával 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: 

212/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a Margaréta Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélyében szereplő, támogató 

szolgáltatás és családsegítés telephelyét 5510 Dévaványa, Árpád u. 1. számra módosítja. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 

 

 

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

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

javasolja a testület felé, hogy a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, - és 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztésben megjelölt határozati javaslat 1., 

valamint 2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal fogadja el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, - és egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát az előterjesztés 1., valamint 2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

213/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a 

alapján elkészített módosító, - és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 1., 

2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar 

Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében. 

 

Felelős:   Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja  

Melléklet: 1. sz: Módosító okirat,  

2. sz: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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213/2022.(X.27.) Dv.Kt. számú határozat 

1. számú melléklete 

 
Okirat száma: DV/________/2022.  
 

Módosító okirat 
 

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. december 15. napján kiadott  
DV/4960-2/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – 213/2022. (X.27.) Dv. Kt. határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. alcím 1.2. pont 1.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.2.2.telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 
2 Idősek Klubja 5515 Ecsegfalva, Ady utca 5. 
3 Szociális étkeztetés 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. 

2. Az alapító okirat 3. alcím 3.1. pont 3.1.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

3. Az alapító okirat 3. alcím 3.2. pont 3.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

4. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében közalkalmazotti 
jogviszonyban, határozott időre (legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 
feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa 
Város Polgármestere gyakorolja. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Dévaványa, időbélyegző szerint 

P.H. 
Valánszki Róbert 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,, 
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213/2022.(X.27.) Dv.Kt. számú határozat 

 2. számú melléklete 

 
Okirat száma: DV/_________/2022. 
 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

1.1.2. rövidített neve: Margaréta Intézmény 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 
2 Idősek Klubja 5515 Ecsegfalva, Ady utca 5. 
3 Szociális étkeztetés 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. január 1. 
  

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. §, 62.-64. §, 
65/C. §, 65/F. §, 67.-68. § és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
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gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 6.-7. §-ban meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggő tevékenység. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény, mely a szociális alapszolgáltatások közül: szociális étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgálatot, idősek nappali ellátását, 
támogató szolgáltatást, ápolást-, gondozást nyújtó intézményi ellátások közül 
idősek otthonát működtet. Megállapodás alapján ellátja Ecsegfalva település 
vonatkozásában: házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali 
ellátása, szociális étkeztetés.  
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
5 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
6 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
7 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
8 102031 Idősek nappali ellátása 
9 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 107051 Szociális étkeztetés 
11 107052 Házi segítségnyújtás 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

 
 

alaptevékenység illetékesség, működési terület 

1 
szociális étkeztetés Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

2 
házi segítségnyújtás Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

3 
család és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 
területe 

4 
támogató szolgáltatás Gyomaendrődi és Szeghalmi járás közigazgatási 

területe 

5 
idősek nappali ellátása Dévaványa és Ecsegfalva település közigazgatási 

területe 

6 
ápolást-, gondozást nyújtó 
intézményi ellátások közül 
idősek otthona 

Magyarország közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében közalkalmazotti 
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jogviszonyban, határozott időre (legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 
 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirend megtárgyalására, amely döntés 

az önkormányzat által beszerzett nyárfa tűzifa osztásának, valamint pénzbeli támogatás 

nyújtásának feltételeiről. 

Elmondja, hogy 5.000.000,-Ft értékben, két részletben nyárfa tűzifát kívánnak vásárolni.  

A Csikós Tűzifa Kft.-vel kötött szerződés alapján 90 erdei köbméter nyár tűzifa már 

kiszállítására került, melynek költsége 2.430.000,- Ft volt, de még folyamatban van 115 erdei 

m3 nyár tűzifa beszerzése. A tűzifát a Téglagyár területén helyezték el. A tűzifa 2 méteres rönk 

formájában érkezett meg, amelynek a felvágását már elkezdték, de nem konyhakészen kapják 

meg a lakosok, illetve az elszállításról is a támogatott személyeknek kell gondoskodniuk. 

Méltányos esetben az önkormányzat vállalja a kiszállítást.  

A tűzifa kiosztásának feltételeiről a hivatal dolgozói összeállítottak egy tájékoztatót, illetve aki 

gázüzeművel fűt, annak pénzbeli támogatást állapítanának meg, a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság korábbi eljárásrendjéhez hasonló módon.  

A felhívás 2022. november 2. napján jelenne meg és november 21-én zárulna a jelentkezés, ezt 

követően pedig jelentkezési sorrendben, a tűzifa, illetve a pénzbeli támogatás keretétől függően 

tudják teljesíteni az igényeket. Vélhetően az elbírálás november végéig megtörténik, így 

december elején teljesítik a támogatásokat. 

A polgármester megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra részére, hogy ismertesse a bizottsági 

ülésen elhangzottakat.  

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

hogy a bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a testület felé az 1. számú határozati 

javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a lakosság részére egyszeri tűzifa támogatást biztosítsanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő felhívásban foglaltak 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: 

214/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

egyszeri tűzifa támogatást biztosít a határozat mellékletében szereplő felhívásban 

foglaltak szerint. A tűzifa beszerzésének összköltsége 5.000.000,-Ft, amelynek kifizetése 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére történik. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. december 20. 

Melléklet: lakossági felhívás 

 

 

 

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

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

javasolja elfogadni a 2. számú határozati javaslatban foglaltakat a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a csak vezetékes gázzal fűtő családoknak egyszeri pénzbeli támogatást 

nyújtsanak az előterjesztés mellékletében szereplő felhívásban foglaltak szerint kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

215/2022.(X.27.) Dv.Kt.hat. 

 

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

gázzal fűtő családoknak egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a határozat mellékletében 

szereplő felhívásban foglaltak szerint. A támogatás összköltsége 2.500.000,-Ft, amelynek 

kifizetése az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére történik. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. december 20. 

Melléklet: lakossági felhívás 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalását követően rátér a bejelentésekre.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a halottak napjára tekintettel a dévaványai temető kerítését 

leellenőrizték és a szükséges javításokat a holnapi nappal bezárólag elvégzik.  

A Vadásztársasággal együttműködve több mint fél tucat őzet űztek el a temetőből és a tegnapi 

nap folyamán hőkamerával is ellenőrizték a területet. 

A vadak nem a kerítésen át, illetve alatta jutnak be a temető területére, hanem a folyamatosan 

nyitva lévő nagykapun keresztül, amit több lakos is megerősített. 

Korábban már kértek árajánlatot automatikus kapunyitóra vonatkozóan, de olyan rendszer 

kiépítése, amely elbírja a napi szintű terhelést 1,5-2.000 eFt. Jelenleg nem tudják kivitelezni ezt 

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 

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

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell 

tartania hatósági ügy tárgyalásakor. 
 

A polgármester 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: 

216/2022.(X.27.) 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/673-11/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 

A polgármester az ülést 1545 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

   polgármester                                jegyző 


