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DV/674-20/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Németi József   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

  

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina ügykezelő 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Faragóné Barz 

Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási irodavezető, Rózsa Andrea a 

Strandfürdő szakmai koordinátora, Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója, Tóth Erika 

a GYSZC Dévaványa igazgatója, valamint Balogh József dévaványai lakos. 

 

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

valamint a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Nyuzó Marietta képviselő, Földi Imre képviselő, 

Kónya Dávid János képviselő, valamint Purger Ferenc képviselő nem jelent meg, akik 

távolmaradásukat jelezték.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 
 

2. A 2023. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde intézményvezetője 
 

3. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Szitás Ilona igazgatási irodavezető 
 

4. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves 

munkájáról. 

Előadó:  Mile Lajos a Fórum elnöke 
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5. Az önkormányzat gazdálkodásának 2022. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntés a 2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Döntés a DÁMK és Bölcsőde felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 

selejtezésének szabályzata elfogadásáról.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Döntés az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Bejelentések. 

 

 

A polgármester javasolja, hogy az ülést megelőzően kiosztásra került „Dévaványa Város 

Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi általános és közvilágítási villamos energia, 

valamint földgáz közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlatról döntés” tárgyú előterjesztést 

a 11. napirendet követően tárgyalják meg.  

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, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

223/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 24-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 

 

2. A 2023. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde intézményvezetője 
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3. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Szitás Ilona igazgatási irodavezető 

 

4. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves 

munkájáról. 

Előadó:  Mile Lajos a Fórum elnöke 

 

5. Az önkormányzat gazdálkodásának 2022. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

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

módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntés a 2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Döntés a DÁMK és Bölcsőde felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 

selejtezésének szabályzata elfogadásáról.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Döntés az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi általános és 

közvilágítási villamos energia, valamint földgáz közbeszerzési eljárása során beérkezett 

ajánlatról döntés. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Bejelentések. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

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

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

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. november 7-én a Települési Agrárügyi Bizottság újjáalakult, megtörtént a 

tisztújítás.  

- 2022. november 10-én Orosházán volt DAREH ülésen, ezt követően pedig részt vett 

egy energetikai tájékoztatón, ahol a Dél-Alföldi  Gazdaságfejlesztésért felelős 

kormánybiztostól, illetve az általa meghívott vendégektől kaptak tájékoztatást az 

energia politikával kapcsolatban.  
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- 2022. november 11-én a megszűnő varrodai és szőnyegszövő közfoglalkoztatás kapcsán 

belügyminisztériumi ellenőrzés volt, amelyen mindent rendben találtak. Úgy gondolja, 

hogy az előzetes egyeztetések szerint a lebonyolítás rendben fog zajlani, a fennmaradó 

anyagokat pedig átszállítják egy másik településre, ahol hasonló foglalkoztatás zajlik. 

- 2022. november 17-én egyeztetett Molnár Andrással az EJT Kft. új ügyvezetőjével. 

A polgármesterre pozitív benyomást tett és bízik abban, hogy az új ügyvezetővel is jó 

munkakapcsolatot tud majd kiépíteni. Az ügyvezető elmondása szerint nem kizárt, hogy 

az önkormányzat részére egy használt, de jó állapotan lévő tisztítógépet ajánlanak fel a 

későbbiekben.  

Elmondja, hogy lépéseket tettek a Helyi Építési Szabályzat, települési arculat, valamint ehhez 

kapcsolódó rendezési tervek, dokumentációk elkészítése érdekében, több szakemberrel is 

egyeztettek, valamint a költségvetésben is elkülönítésre került az erre szánt összeg, így a 

következő testületi ülésre már előterjesztést is készítenek. Bízik abban, hogy az ülésen nyertest 

is tudnak hirdetni, és megkezdődhet a közel 1 éves eljárási folyamat, amely során a jelenlegi 

idejétmúlt Helyi Építési Szabályzatot felül tudják vizsgálni, és egy újat tudnak létrehozni.  

A felülvizsgálatra szükség van, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljenek, valamint 

a helyi vállalkozók, magánszemélyek életét is megkönnyítsék.  

A mai napon energetikus szakemberrel egyeztettek, mivel egyre több olyan jellegű probléma 

merül fel az intézményekkel kapcsolatban, amelyek meghaladják az önkormányzat képességeit, 

hiszen a TOP_PLUSZ pályázat keretén belül végrehajtott energetikai fejlesztéseknél a korszerű 

fűtéstechnológia, az új gépek külön szaktudást igényelnek.  

A jövőben elsősorban a Margaréta Idősek Otthonát, valamint a strandot szeretnék 

korszerűsíteni, hiszen földgáz tekintetében az idősek otthona, villamos energia tekintetében 

pedig a strand a legnagyobb felhasználó, ezért olyan korszerű megoldást szeretnének találni, 

amellyel a költségeiket csökkentenék.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

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

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

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

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő 

határozattal: 

 

Határozat: 

224/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2022.(IX.8.); 

208/2022.(X.27.); 209/2022.(X.27.); 210/2022.(X.27.); 211/2022.(X.27.); Dv. Kt. 

határozatok és a 140/2022.(VI.30.); 220/2022.(X.27.) Dv. Kt. zárt ülésen hozott 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 
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1. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az első napirendi pont keretében 

közmeghallgatásra, a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatására kerül 

sor. Köszönti az ülésen Balogh József dévaványai lakost és megadja a szót részére. 

Balogh József dévaványai lakos – elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban nem kíván 

hozzászólni, csak az ülést szeretné megtekinteni.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megállapítja, hogy a napirend kapcsán a lakosság részéről érdeklődő nem jelent 

meg.  

Bízik abban, hogy érdeklődő azért nem jelent meg, mivel más fórumokon a kellő tájékoztatást 

megkapják. Az ajtaja a lakosok előtt mindig nyitva áll, kérdéseikre a választ megkapják. 

A polgármester a közmeghallgatást lezárja.  
 
 

 

2. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely a 2023. évi városi 

ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Elmondja, hogy mint minden évben, idén is szükséges megtárgyalni és elfogadnia a testületnek 

a következő évi ünnepség-és rendezvénytervet. Laskainé Kiss Alexandra kulturális vezető 

megküldte a 2023. évi rendezvénytervet a képviselő-testület részére, amelyben hónapokra 

lebontva tájékoztatást kapnak a város intézményei, illetve a civil szervezetek által tervezett 

programokról. A 2023. évi rendezvénytervet színvonalasnak ítéli meg és kiegészítésként 

hozzáteszi, hogy ahol helyszínként a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár került megjelölésre, ott 

a Városháza nagytermében kerül megrendezésre a rendezvény. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy a tervben szereplő programoknál a műsorváltozás jogát fenntartják. 

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra kulturális vezető, képviselő részére. 

Laskainé Kiss Alexandra kulturális vezető, képviselő – köszönti az ülésen résztvevőket. Nem 

kíván kiegészítést tenni az elhangzottakhoz, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Ismét megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére, hogy ismertesse a 

bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2023. évi ünnepség- és rendezvénytervet az előterjesztés 

mellékletében szereplő tartalommal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a 2023. évi ünnepség-, és rendezvénytervet az előterjesztés mellékletében 

szereplő tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

225/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi városi ünnepség- és 

rendezvénytervet elfogadja.  
 

Felelősök:  az ünnepség- és rendezvénytervben megjelölt felelősök 

Határidő:  a tervben foglaltak szerint 

Melléklet:  2023. évi ünnepség-, és rendezvényterv 
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3. Napirendi pont 

 

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

mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve 

növényfajtánként). 

Elmondja, hogy az előterjesztés foglalkozik az önkormányzat művelésében lévő gyep és szántó 

területekkel, azok gazdálkodásával, illetve a közfoglalkoztatásban elvégzett tevékenységről. 

Az elmúlt évben viszonylag kevés, 5 ha művelt szántó területe volt az önkormányzatnak, 

amelyen őszi árpát vetettek, a többi területet parlagon hagyták, vagy füves lucernát telepítettek 

rá. Közfoglalkoztatás keretében mária tövist, őszi zabot, illetve koriandert termesztettek. 

Ezeknek a művelése során 18.093.017,-Ft bevétel, kiadási oldalon pedig 2.088.723,-Ft összeg 

keletkezett, így elmondható, hogy 16.004.294,-Ft nyereséggel zárták az idei évet.  

Megadja a szót Laskainé Kiss Alexandra bizottsági tag részére. 

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

hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2022. évi mezőgazdasági tevékenységéről szóló beszámolót 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

226/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 

mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2022. évi mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról. 

Megadja a szót Mile Lajos a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke részére. 

Mile Lajos a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke, alpolgármester – köszönti az ülésen 

jelenlévőket, valamint a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokat. Elmondja, hogy az idei 

évben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nem sok munkát tudott végezni, akadályozó tényezők 

voltak a COVID-19 utóhatásai, a későbbiekben pedig a forráshiány. Az idei évben tervezték a 

nagyszénási otthon vendéglátását, ahol drogprevenciós előadás keretében az ottlakók a 

tapasztalataikról számolhatnak be, de sajnos ez a látogatás várhatóan jövő év január, február 

hónapra fog átcsúszni. Az idei évben december 12-én kerül megtartásra az utolsó ülésük, és 

bíznak abban, hogy a jövő évben hatékonyabban tudnak dolgozni és működni. Elkészült a Helyi 

Kábítószerügyi Drogstratégiának egy új változata, amely a következő ülésen kerül 

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Sajnálja, hogy az idei évben nem tudott megvalósulni a drogprevenciós előadás, hiszen a 

fiatalok visszajelzése alapján visszatartó erőként szolgál számukra azon személyek 

meghallgatása, akik már átestek ezen a folyamaton. A kábítószer használók beszámoltak a szer 

pozitív és negatív oldaláról is, az eufórikus állapotról, a használatának folyományaként 

bekövetkező állapotváltozásról. 

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

ülésen elhangzottakat. 

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

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi 

munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

227/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum 2022. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselő-testület a fórum dolgozóinak további eredményes munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: - 

 

(A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat gazdálkodásának 2022. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Elmondja, hogy a 2022. évi költségvetés 3. módosítását a képviselő-testület a jelen ülésen 

tárgyalja, az elfogadás után a módosított előirányzat bevétellel, kiadással egyezően  

5.395.864 eFt-ra módosul. 

A polgármester megkérdezi Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőt, hogy kíván-e 

kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen résztvevőket.  

Elmondja, hogy a jelen előterjesztés az önkormányzat ¾ éves teljesítését mutatja be, és 

elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítés felett realizálódtak. A működési bevételek 

80% felett, a felhasználási bevételek pedig 90% felett teljesültek. A kiadások időarány alatt 

alakultak, a működési kiadás majdnem teljesen időarányos, a felhalmozási kiadások pedig csak 

30% felett valósultak meg. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

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

ülésén elhangzottakat. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé az önkormányzat 2022. szeptember 30-i 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2022. szeptember 30-ai pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

228/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. szeptember 

30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester  

   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  - 

 

(Az önkormányzat 2022. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

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

módosítása. 

Elmondja, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet 

harmadik módosítására tesznek javaslatot. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, 

kiadással egyezően 5.395.864 eFt-ra módosul. Minden esetben a költségvetési rendeletben 

foglaltak teljesülése, a polgármesteri hatáskörben hozott intézkedések és a központi 

költségvetés által leadott finanszírozások, vagy annak változásai indokolják a rendelet 

módosítását. 

A javaslat elfogadásával a 2022. évi költségvetési rendelet főösszege 5.074.533 eFt-ról                

5.395.864 eFt-ra módosul. 

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina részére, amennyiben az írásos 

anyaghoz kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – nem kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

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

részére. 

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

egyhangúlag a rendelet módosítását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 
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Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére. 

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy a kormány részéről várható-e valamilyen energia 

ár támogatás az idei évben? 

Valánszki Róbert polgármester – a Magyar Államkincstár részére egy jövő évi költségvetési 

tervet kellett készítenie az önkormányzatnak, de ezzel kapcsolatban bővebb információt nem 

adtak. Nem tudja pontosan, hogy mindez a központi költségvetés tervezéséhez kellett, vagy 

azért, hogy az év végén, vagy a jövő év elején plusz finanszírozást ítéljenek meg az 

önkormányzatok részére. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 12. napirend kapcsán kíván 

adni.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja a rendelet megalkotását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

21/2022.(XI.25.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy a korábbiakban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kommunális adó 

mértékét ingatlanonként, illetve lakásbérleti jogonként 7000,-Ft/évről 9000,-Ft/évre, az 

idegenforgalmi adó mértékét 200,-Ft/fő/éjről 300,-Ft/fő/éjre kívánja emelni. Ehhez 

kapcsolódóan kidolgozásra került a rendelet tervezete, amely az előterjesztés mellékletét 

képezi. A rendelet elfogadásához minősített többségi szavazás szükséges. 

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

ülésén elhangzottakat. 

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

rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testület felé az előterjesztés mellékletében szereplő 

tartalommal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület - minősített többségi szavazat hiányában - 4 

igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül nem alkotja meg a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeletet. 
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8. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a 

gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a testület a 2022. szeptember 29-én tartott testületi ülésén a 182/2022.(IX.29.) 

Dv.Kt. határozatával 30%-os mértékben jóváhagyta a közétkeztetési feladatok ellátását végző 

Prizma-Junior Zrt. 2023. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó vállalkozói díj emelési 

kérelmét azzal, hogy a szülők által fizetendő térítési díj mértékét változatlan formában, azaz a 

megemelt térítési díj 50%-os mértékű megfizetésével fogadja el. Az előterjesztéshez csatolt 

rendelet tervezet 1. mellékletében részletesen leírásra kerül a bölcsődei, óvodai, általános 

iskolai étkeztetési térítési díj alakulása, valamint a középiskolai menza és a kollégium ellátás 

térítési díja is a különböző étkeztetésekre lebontva.  

Az emelés miatt többet kell fizetniük a szülőknek, valamint az önkormányzatnak is. A szülők 

1/3-ának 100%-ban fizeti az önkormányzat az étkeztetést, és csak kis része fizeti a térítési díj 

50%-át, illetve 100%-át. 

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

a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a gyermekétkeztetési térítési 

díjakról szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki a rendelet megalkotásával egyetért kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

22/2022.(XI. 25.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

13/2021.(XI.26.) rendelet módosításáról 

 

 (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely döntés a 2022. évi 

téli igazgatási szünet elrendeléséről. 

Elmondja, hogy korábban a képviselő-testület már előre rendeletben meghatározta a nyári, 

illetve a téli igazgatási szünet időtartamát. 2022. november 10-én megjelent a különleges 

jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) 

Kormányrendelet, amelynek értelmében az igazgatási szünet fogalma átalakult. Eddig a tekintetben 

rendeltek el igazgatási szünetet, hogy az önkormányzat munkatársai a szabadságaikat kivehessék, de 

az új kormányrendelet értelmében, azt nevezik igazgatási szünetnek, amikor az önkormányzat zárva 

tart, illetve az ügyfélfogadási idő is szünetel.  

A 460/2022.(XI.10.) Kormányrendelet rendelkezése, valamint a Békés Megyei Kormányhivatallal 

folytatott egyeztetés értelmében a veszélyhelyzeti időszak miatt a téli igazgatási szünet 
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önkormányzati rendeletben történő elrendelésére nincs jogszabályi felhatalmazás, ezért arról testületi 

határozat formájában kell rendelkezni. Az elmondottakra való tekintettel a 7/2022.(V.27.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdését hatályon kívül kell helyezni és határozatban kell 

megállapítani a téli igazgatási szünetet, amely a korábbi döntésnek megfelelően a  

2022. december 27. - 2022. december 30. időszakra terjed ki. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – az elmondottakat annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a hivatalnál 

telefonos ügyfélfogadás sem fog működni, illetve a kormányablak is zárva lesz 2023. január  

9-ig. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

ülésen elhangzottakat. 

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

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a bizottság javaslatával, mely szerint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

tekintetében 2022. december 27-től 2022. december 30-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet 

rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

229/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

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

Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2022. december 27-től 2022. december 30-ig terjedő 

időszakra igazgatási szünetet rendel el, a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022.(XI.10.)  Korm. rendeletben foglaltak betartása mellett, mely időszak alatt a 

Hivatalban az ügyfélfogadás minden formája szünetel.  

 

A testület felkéri a jegyzőt, mint munkáltatót, hogy a hivatal dolgozói tekintetében intézkedjen 

az érintett időszakra vonatkozó 2022. évi szabadság kiadásáról, illetőleg a döntésről a 

lakosságot informálja. 

 

Felelős:   Czene Boglárka jegyző  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

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

ismertesse a jelenlévőkkel a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

javasolja a képviselő-testület felé, hogy a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdését helyezze hatályon kívül.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022.(V.27.) önkormányzati 

rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

23/2022.(XI.25.) önkormányzati rendeletét 

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

7/2022.(V.27.) rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizedik napirendi pontra, amely döntés a DÁMK és 

Bölcsőde felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

elfogadásáról. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát az intézmény felülvizsgálta. A 

szabályzatban több módosítás vált szükségessé, valamint összehangolásra került az 

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

önkormányzati rendeletben foglaltakkal, ezért új szabályzat készült 

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

a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

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

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévők részére - kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

230/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és 2022. 

november 28-tól hatályba helyezi a határozat mellékletét képező Dévaványai Általános 

Művelődési Központ és Bölcsőde Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 

selejtezésének szabályzatát. 
 

Felelős:   Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde intézményvezetője 

Határidő:  azonnal 

Melléklet: 1 db szabályzat 
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11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenegyedik napirendi pontra, amely döntés az orvosi 

ügyeleti ellátásról. 

Elmondja, hogy november elején Mezőberény, Gyomaendrőd és Dévaványa polgármesterei 

egyeztetéseket folytattak a Békés-Medical Kft. ügyvezetőjével Dr. Rus Jánossal. A 8 

településsel felálló ügyeleti rendszer jövő évre vonatkozó díjszabását megkapták a 

szolgáltatótól, amely jóval magasabb a jelenleginél: 

Gyomaendrődön, ahol ügyeleti központ működik 140,-Ft/lakos, Mezőberényben és 

Dévaványán elsősegélynyújtó hely üzemel és jelenleg 125,-Ft/lakos, a kisebb települések 

esetében pedig 99,-Ft/lakos a szolgáltatói díj. 

A Békés-Medical Kft. jövő évre vonatkozó árajánlata 219,-Ft/lakos volt. Az egyeztetéseket 

követően sikerült 155,-Ft/lakosra leredukálni ezt az összeget, amely havonta kb. 210 eFt plusz 

költséget eredményez az önkormányzatnak. 

Más esélyt nem látnak a változtatásra, hiszen kérhetnék a kormányhivataltól a hatósági 

kijelölést, de költségvetés hiányában ez nem lehetséges, illetve nem tudnák megfelelően ellátni 

sem ezt a szolgáltatást. Ez esetben a kormányhivatal jelölné ki a szolgáltatót és tekintettel a 

környező településekre a Békés-Medical Kft. kerülne kiválasztásra és nagy valószínűséggel a 

szolgáltatási díj piaci árat kellene megfizetni. 

Havonta jelenleg 900 eFt-ot fizet az önkormányzat az ellátásért, amelyhez hozzá adódik a jövő 

évi emelés, azaz a 210 eFt, illetve az önkormányzat több mint 1.000 eFt OEP finanszírozást is 

kap, így összességében 2-2,5 millió forintot fizet az önkormányzat az ügyeleti ellátásért. 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket az ügyeleti ellátást érintő változásokról, az ellátás 

települési szintről járási szintre történő emeléséről. 

Elmondja, hogy a kormány jelenleg is tárgyalja, hogy a jelenlegi ügyeleti központokat nem 

40.000 főként, hanem 60.000, illetve 90.000 főként határoznák meg.  Az Országos 

Mentőszolgálat 81 járásban 102 helyen tervezi az ügyeleti központok kialakítását. 

Dévaványa esetében előfordulhat, hogy az ápoló kihelyezett elsősegélynyújtó helye meg fog 

szűnni és ezt követően probléma esetén az ügyeleti ellátási ponthoz, a mentőszolgálathoz, vagy 

az adott kórház sürgősségi betegellátási osztályához lehet fordulni. A mentőtiszt abban az 

esetben tud a helyszínre kimenni, ha nem lát el más beteget, vagy nincs más településen.  

Dévaványa később az alapellátást nem tudja biztosítani, a háziorvosok ételkora 70 év feletti és 

4 felnőtt háziorvosi praxisból 2-t már helyettesítéssel tudnak ellátni.  

Országos szinten közel 700 praxis áll betöltetlenül, és a tervezet szerint a program 

megvalósításával az önkormányzatok lemondhatnak az alapellátás szervezési jogukról, de erről 

a későbbiek során kell döntést hozniuk.   

Elmondja, hogy a program megvalósítását követően az alapellátás reggel 8:00-16:00-ig tart, ezt 

követően 16:00-22:00-ig ügyeleti ellátás történik, majd este 22:00-tól másnap reggel 8:00-ig az 

Országos Mentőszolgálathoz lehet fordulni. 

Úgy gondolja, hogy ez a program működőképes lehet, ha a részletszabályokat is közzéteszik.  

A lakosok részére hátrányt jelent, hogy nem lesz járóbeteg ellátás sem, mindezek át fognak 

kerülni központi irányítás alá.  

Ennyiben kívánja tájékoztatni a jelenlévőket. 

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

a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

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

javasolja elfogadásra a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki támogatja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően az orvosi ügyeleti feladat ellátásához 

szükséges maximum 155 Ft/lakos/hónap összegű szolgáltatási díjat biztosítsák az 

önkormányzat 2023. évi költségvetésének a terhére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

231/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosi 

ügyeleti feladat ellátásához szükséges maximum 155,-Ft/lakos/hónap összegű 

szolgáltatási díjat biztosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a terhére, 

amennyiben Dévaványa településen 1 fő diplomás ápoló továbbra is részt vesz az ügyeleti 

tevékenységben. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 

a korábban megkötött feladat-ellátási szerződését 2023. június 30. napjáig 

meghosszabbítsa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2022. december 15. 
 
 
 
12. Napirendi pont 
 

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

döntés Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi általános és 

közvilágítási villamos energia, valamint földgáz közbeszerzési eljárása során beérkezett 

ajánlatról. 

Elmondja, hogy kedden este érkezett meg a közbeszerzési eljárás jegyzőkönyve, így a 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést nem tárgyalta, de az idő szűkére való 

tekintettel a mai ülésen szükséges döntést hoznia a testületnek a napirend kapcsán. A 4 település 

– Békés, Mezőberény, Gyomaendrőd és Dévaványa – közösen igyekezett lefolytatni egy 

közbeszerzési eljárást a következő év energia beszerzésére vonatkozóan. 

A villamosenergia tekintetében 2023. január 1-től 2023. december 31-ig, a földgáz esetében 

pedig 2023. január 1-től 2023. október 1. reggel 6:00 óráig kértek árajánlatot.   

Egy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., aki a 

beszerzendő mennyiségtől függően minden településre eltérően adott ajánlatot. 

Dévaványa a villamosenergia beszerzésére 55.716.207,-Ft összegű ajánlatot kapott a cégtől, 

amely az idei évben 34.138.254,-Ft volt, mindez 21.577.953,-Ft emelkedést jelent a következő 

évre nézve. A beérkezett ajánlati árak nettó energiaárak, azaz nem tartalmazzák az egyéb 

díjakat, amelyek az előterjesztésben felsorolásra kerültek, ezek pontos összegét még nem 

tudják. 

Kértek ajánlatot az intézmények földgáz felhasználására vonatkozóan is, 42.410 m3 tervezett 

éves fogyasztás esetében összesen 33.938.728,-Ft-ot kell majd az önkormányzatnak fizetnie, 

amely az eddigiekhez képest 14.599.622,-Ft többletköltséget jelent.  

Ezek a költségek az önkormányzat költségvetését kedvezőtlenül érintik, de mivel nincs más 

választásuk, így ezeket az árajánlatokat szükséges elfogadni, tekintettel arra, hogy nagy a 

bizonytalanság az energia beszerzés tekintetében.  

A kormány egy központosított energia beszerzéssel a településeket egybe szervezve próbál 

kedvezőbb árajánlatot biztosítani, de ebben az esetben is állami cégként az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. adna ajánlatot, de elmondásuk szerint, mivel ez egy folyamatos 

közbeszerzés, már nem fognak tudni árajánlatot biztosítani a településnek. Kedvezőtlen az is, 
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hogy aki becsatlakozik ebbe a központosított energia beszerzésbe, annak a részére nyújtott 

árajánlatot kötelezően el kell fogadnia.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak az „Ált- és közvilágítási 

villamos energia – 2023. év” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárásról a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a 

jelenlévők számára. 

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

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

kimondásával szavazzanak.  
 

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő nem volt jelen 

Németi József képviselő igen 

Földi Imre képviselő nem volt jelen 

Kónya Dávid János  képviselő  nem volt jelen 

Purger Ferenc képviselő nem volt jelen 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

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

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

 

Határozat: 

232/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ált- és közvilágítási 

villamos energia – 2023. év” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárás során az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ált- és közvilágítási villamos 

energia – 2023. év” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított közbeszerzési 

eljárás keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál 

pápa tér 20.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) az „Ált- és 

közvilágítási villamos energia – 2023. év” tárgyában uniós értékhatárt elérő eljárásrendben 

indított közbeszerzési eljárás során a részére előírt hiánypótlást teljesíti, úgy a közbeszerzési 

eljárás eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János 

Pál pápa tér 20.) ajánlattevőnek nettó 173,- Ft/kWh összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) az „Ált- és 

közvilágítási villamos energia – 2023. év” tárgyában uniós értékhatárt elérő eljárásrendben 

indított közbeszerzési eljárás során a részére előírt hiánypótlást teljesíti, úgy az eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a villamosenergia beszerzés ellenértékét a 

2023. évi költségvetésében elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Intézményvezetőket a teljes ellátás alapú 

villamosenergia-kereskedelmi szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint    

 

  

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

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

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a „Földgáz beszerzés – 

2023. év” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásról a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, amelyet felolvas a jelenlévők számára. 

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

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

kimondásával szavazzanak.  

 

Valánszki Róbert polgármester  igen 

Mile Lajos  alpolgármester igen 

Kiss Károly  alpolgármester igen 

Nyuzó Marietta képviselő nem volt jelen 

Németi József képviselő igen 

Földi Imre képviselő nem volt jelen 

Kónya Dávid János  képviselő  nem volt jelen 

Purger Ferenc képviselő nem volt jelen 

Laskainé Kiss Alexandra képviselő igen 

 

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

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

233/2022.(XI.24.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Földgáz beszerzés – 

2023. év” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított közbeszerzési eljárás során az 

alábbi döntéseket hozza: 

 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Földgáz beszerzés – 2023. év” 

tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított közbeszerzési eljárás keretében az 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

5. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)  a „Földgáz 

beszerzés – 2023. év” tárgyában uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárás során a részére előírt hiánypótlást teljesíti, úgy a közbeszerzési eljárás 

eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa 

tér 20.) ajánlattevőnek nettó 33. 938. 728,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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6. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) a „Földgáz 

beszerzés – 2023. év” tárgyában uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárás során a részére előírt hiánypótlást teljesíti, úgy az eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a földgáz beszerzés ellenértékét a 2023. évi 

költségvetésében elkülönítette, az a kívánt összegben rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Intézményvezetőket a teljes ellátás alapú 

földgáz-kereskedelmi szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint    
 
 
Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

Elmondja, hogy a téli tüzelőanyag támogatás felhívásra összesen 224 db kérelem érkezett be, 

amelyből várhatóan 1 db elutasításra fog kerülni. 

A 224 db kérelemből 128 db-ot tűzifa támogatásra és 96 db-ot vezetékes gázzal fűtő 

családoknak egyszeri pénzbeli támogatásra nyújtottak be. A tűzifa mennyiségét úgy határozták 

meg, hogy egy hónapra kb. 1 erdészeti m3 tűzifa szükséges – fakereskedők véleménye alapján, 

– amelynek költsége 30.000,-Ft. A pénzbeli támogatás összege 15.000,-Ft, mivel a gáz esetében 

a 144 m3 az, amit egy hónapban rezsicsökkentett áron el lehet számolni.  

Az elbíráslás során mindez még változhat, a kérelmek beérkezésének határideje 2022. 

november 21. napja volt, a feldolgozásuk pedig folyamatban van.  

A tűzifa támogatásra nyújtott nettó 5.000 eFt, illetve a csak gázzal fűtő családok részére 

egyszeri pénzbeli támogatásra nyújtott 2.500 eFt támogatás összegéből keletkezik tartalék, így 

a későbbiekben, ha úgy dönt a testület, akkor ismételten kiírásra kerülhet pályázati felhívás. 

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

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – az energia árak csökkentése érdekében a közvilágítás üzemelési 

idején lehet-e változtatni? 

Valánszki Róbert polgármester – igyekezett tájékozódni ezzel kapcsolatban, más 

településeken is felmerült ez a lehetőség, de a 2022. november 10-én tartott energetikai 

tájékoztatón elmondták, hogy ahol bevezetésre került a közvilágítás korábban történő le, illetve 

később történő felkapcsolása, ott lakossági elégedetlenséghez vezetett ez az intézkedés. 

A szolgáltató elmondta, hogy ha az önkormányzat kéri, akkor az igényeknek megfelelően egy 

meghatározott összegért csökkentik a közvilágítás üzemeltetését, de ha ebben az időszakban a 

település közigazgatási területén baleset, vagy bűncselekmény történik, akkor az 

önkormányzatot fogja terhelni a felelősség. Ennek a következményeit nem kívánja viselni.  

Elképzelésük alapján vagy az éjszakai, vagy a kora reggeli időszakban korlátoznák a 

közvilágítást, de a reggeli forgalom miatt nem javasolja.  

Felmerült az a lehetőség is, hogy csak minden 2. lámpaoszlop világítana, de a szolgáltató leírta, 

hogy a villanykörték eltávolítása 15.000,-Ft+Áfa/lámpaoszlop. 

A trafókörzetek lekapcsolását sem tudják megoldani, mert a kiemelt forgalmi csomópontokon, 

illetve az állami utakon kötelező a közvilágítás biztosítása, a trafókörzetekre történő új szoftver 

telepítése pedig költséges.  

Feke László műszaki irodavezető – korábban kötött szerződés alapján a közvilágítás 

tekintetében szabad piacon van az önkormányzat és csak 49,-Ft/kWh az energia ára, tehát az 

ott szerzett megtakarítás azokkal a beavatkozásokkal, amelyeket a közvilágítással kapcsolatban 

elvégeznének, többletköltségeket eredményezne.  
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Kiss Károly alpolgármester – kérdésként teszi fel, hogy lesz-e díszkivilágítás? 

Valánszki Róbert polgármester – a gazdasági helyzetre való tekintettel nem lesz, de a 

karácsonyfa feldíszítésre kerül.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2022. december 7-én a téglagyári leégett színekkel 

kapcsolatban perfelvételi eljárás lesz, itt dől el, hogy a Törvényszék megítélése alapján jogos 

vagy nem az önkormányzat kérelme.  

 

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

Megállapítja, hogy további bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

Megköszöni a jelenlévőknek, hogy a mai ülésen részt vettek.  

A polgármester az ülést 1600 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

  polgármester                                   jegyző 

 


