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DV/674-21/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 28-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

 Németi József   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Távolmaradt: Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   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, valamint Szitás Ilona igazgatási irodavezető. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket. 

 

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

képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat jelezték.  

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

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

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

módosítása.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Bejelentések. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

234/2022.(XI.28.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 28-án tartandó 

rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

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

módosítása.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Bejelentések. 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Elmondja, hogy a mai napon a testületnek ismét össze kellett ülnie, mivel a november 24-ei 

képviselő-testületi ülésen minősített többségi szavazás hiányában nem került elfogadásra a 

helyi adókról szóló rendelet. A polgármesternek lehetősége van 3 napon belül ismét összehívni 

a testületet ugyan azzal a napirendi ponttal kapcsolatban. Az előterjesztésben ismertetett 

jogszabály alapján 2022. november 25-én írásban kezdeményezte a helyi adórendelet 

megalkotásának ismételt megtárgyalását, tekintettel arra, hogy a jelenlegi állami finanszírozás 

és a megemelkedett energiaárak mellett az önkormányzatnak fontos minden saját bevételi forrás 

megteremtése a 2023. évi működőképes költségvetés biztosításához. 

A kommunális adó és a helyi idegenforgalmi adó emelésével közel 3.000 eFt-os bevétel érhető 

el. A bevétel jelentős részét a postaköltség elviszi, hiszen a lakosokkal hivatalos úton kell 

közölni az adó mértékének növekedését.  

Az előterjesztésben kigyűjtésre kerültek a környező településeken jelenleg hatályos 

kommunális adó mértékek és látható, hogy egyes településeken építményadó, míg más 

településen kommunális adó került meghatározásra. Az építményadó kiosztását drasztikusnak 

véli. 

A korábbiakban ő is tartózkodott a helyi adóterhek növelését illetően, de a jelenlegi helyzetet 

látva úgy gondolja, hogy szükséges az emelés, még ha nem is a megfelelő időpontban teszik 

ezt, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre. Az elmúlt 2 évben a COVID-19 veszélyhelyzet 

miatt a képviselő-testület nem emelhetett az adó mértékeken, de az önkormányzat 

költségvetésére tekintettel szükségesnek tartja az emelést. 

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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

24/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletét 

a helyi adókról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

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

Elmondja, hogy a képviselő-testület a szeptember 29-én tartott 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 határozza meg. 

A 2022. november 24-ei testületi ülésen elfogadásra került a gyermekétkeztetési térítési díjakról 

szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása, amely a szülők által fizetendő 

térítési díjakat tartalmazta. Technikai hiba miatt sajnos rossz mértékű díjak kerültek 

megállapításra, ezért szükséges a már elfogadott rendeletet hatályon kívül helyezni, és a jó 

adatokat tartalmazó rendeletmódosítást elfogadni. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 22/2022.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

25/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

22/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 
 

Valánszki Róbert polgármester – ismét szavazásra kéri a képviselő testület tagjait. 

Aki egyetért a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 13/2021.(XI.26.) önkormányzati 

rendelet módosításával az előterjesztés mellékletében szereplő adatokkal kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül megalkotja: 
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

26/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalása után a bejelentésekre tér át. 

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

Megköszöni a jelenlévőknek, hogy a mai ülésen részt vettek.  

A polgármester az ülést 1515 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

  polgármester                                   jegyző 

 


