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DV/674-22/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 8-án 

megtartott nyílt ülésén a Városháza T4-es helyiségében. 

 

Jelen vannak:   

Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

Németi József   képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

 Purger Ferenc   képviselő 

 Laskainé Kiss Alexandra képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina titkársági ügyintéző 

 

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

Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási irodavezető, Dorogi János a Gyulai 

Pietas Kft. ügyvezetője, Czirják Edit a Margaréta Intézmény igazgatója, Hajdu Ildikó a DÁMK 

és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koordinátora, valamint Tóth 

Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum igazgatója.  

 

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 hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes 

létszámmal jelen van. 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester ezt követően a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. A DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi 

munkatervének megtárgyalása. 

Előadó:  Hajdu Ildikó a DÁMK Bereczki Imre HTGY szakmai koordinátora 
 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évről szóló 

munkatervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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4. A 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzésről döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Dévaványa város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

6. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 2022-2027. évre. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. Döntés a köztemető üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

8. A 2023. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramokról döntés. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Helyi médiaszolgáltatási tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztása. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Döntés a TOP_PLUSZ – 1.1.1-21-BS1-202200011 kódszámú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” című projektről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Bejelentések. 

 

 

A polgármester a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjében cserét javasol.  

A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést kívánja először megtárgyalni, mivel a 

napirendhez kapcsolódóan vidékről érkezett vendég, valamint kéri, hogy a médiaszolgáltatási 

tevékenység ellátására vonatkozó előterjesztést a 2023. évi januári testületi ülésen tárgyalják 

meg. 

Elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően kiosztásra került az önkormányzat és 

intézményeinek beszerzési eljárásairól szóló előterjesztés, amelyet zárt ülés keretében kíván 

megtárgyalni. 

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, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

235/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 8-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés a köztemető üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 
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2. A DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi 

munkatervének megtárgyalása. 

Előadó:  Hajdu Ildikó a DÁMK Bereczki Imre HTGY szakmai koordinátora 

 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évről szóló 

munkatervének elfogadása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Dévaványa Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. Döntés a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzésről. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Dévaványa város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

7. Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 2022-2027. évre. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Döntés a 2023. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható 

három Járási Startmunka Mintaprogramokról. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Döntés a TOP_PLUSZ – 1.1.1-21-BS1-202200011 kódszámú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” című projektről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

10. Bejelentések. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal az önkormányzat és intézményeinek beszerzési eljárásairól.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mai ülésre nem készült jelentés a lejárt 

határidejű határozatokról, mivel a határozatok végrehajtásának határideje december vége felé 

jár le.  

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

A polgármesteri munkáról egy rövid tájékoztatást ad. 

- 2022. december 1-jén Békéscsabán volt az ivóvízminőség javító program záró ülésén, 

ahol arról döntött a 66 önkormányzat képviselője, hogy a program megvalósulását 

követően feloszlatásra kerül a társulás. A fennálló vagyon kb. 70-80 millió forint, 

amelyből az önkormányzatok tulajdoni rész arányban fognak részesülni.  

- 2022. december 8-án a Kossuth utca műszaki átadása megtörtént, a padkát még a mai 

napon javították, tömörítették, de az időjárás miatt csak a jövő év elején fog sor kerülni 

a padka kialakítására. Sajnos olyan helyen is megállnak az autósok, ahol nem lenne 

szabad, de a vállalkozó garanciában vállalta ezeknek a kijavítását.  
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- A Kéthalmi út is félig elkészült, az építési napló nem került lezárásra, mivel vannak még 

elmaradások. Egy aszfaltréteget húztak fel, amely gyakorlatilag a kötőréteg, valamint 

az útpadka is hiányos, de ennek befejezésére is csak a jövő évben kerül sor, mivel az 

aszfaltkeverő üzemek már bezártak.  

- A Mezőtúri úti sorompó fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy év elején a felújítás 

költségét 50-60 millió forint összegben határozták meg. A tervek elkészítését, valamint 

az illetékek megfizetését követően az önkormányzat a jövő évi költségvetésének 

tervezésére tekintettel ismét felvette a kapcsolatot a szegedi Pályavasúti Területi 

Igazgatóság vezérigazgató-helyettesével, aki elmondta, hogy a teljes kivitelezésre 

üzemeltetői költségbecslés alapján kb. 135-140 millió forint forrásra lenne szükség. Az 

igazgatóságnak ilyen mértékű forrás nem áll rendelkezésére, valamint a 2023-2025. évi 

beruházási tervben sem szerepel a tárgyi vasúti átjáró korszerűsítése. A fejlesztés 

indokolt lett volna, hiszen a Mezőtúri úti ingatlanok tulajdonosai, valamint a termelők 

biztonságosan és zökkenőmentesen tudták volna elérni a területeiket, ezért is indították 

el tavasszal a tervezési folyamatot. 

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 polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

236/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

Felelős:  - 

Határidő: - 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely döntés a köztemető 

üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról. 

Köszönti az ülésen Dorogi Jánost a Gyulai Pietas Kft. ügyvezetőjét.  

Elmondja, hogy a települési köztemető üzemeltetése az önkormányzatok részére kötelező 

önkormányzati feladat. A feladat ellátására az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő 

személyi feltételekkel, így ezt az elmúlt években temetőt üzemeltető vállalkozással kötött 

szolgáltatási szerződés keretében oldották meg. 

A tavalyi év során 2022. december 31-ig tartó szerződés került megkötésre a köztemető 

üzemeltetésére a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft-vel. A szerződés 2022. 

december 31. napjával lejár, ezért a közfeladat ellátására helyi beszerzési eljárást indítottak. Az 

ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2022. november 30. szerda 10:00 óráig egyedül a Gyulai 

Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. nyújtotta be az ajánlatát.  
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A pályázatnak két része volt. A temető üzemeltetésére a Kft. a 2023-as, valamint a 2024-es évre  

2,5-2,5 millió forint összegben, a helyiségbérletre pedig 500,- Ft/m2+ÁFA/hó + rezsi költség 

összegben nyújtotta be az ajánlatát. 

Megadja a szót Dorogi János ügyvezető részére, amennyiben kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat, azt tegye meg. 

Dorogi János a Gyulai Pietas Kft. ügyvezetője – köszönti az ülésen résztvevőket.  

Pár gondolattal szeretné kiegészíteni a polgármester által elmondottakat.  

A pályázat elkészítése, valamint a szakmai beszélgetések során nehéz helyzetbe kerültek, 

hiszen nem tudják, mit hoznak az áremelések az elkövetkezendő két évben, így tervezni sem 

tudtak biztosan. A tegnapi napon Vecsésen volt országos vezetői értekezleten, ahol elmondták, 

hogy több krematórium is be fog zárni, mivel a magas energiaárak miatt nem fogják tudni ellátni 

a feladataikat. A hamvasztásos temetések ára vélhetően 200%-ban fog megemelkedni.  

Mindezek hatására felmerült benne, hogy lemond a temető további üzemeltetéséről, de mivel 

régóta gondozzák a dévaványai temetőt, kialakult már egyfajta kötődés a város iránt, hiszen 

nagymértékű fejlődésen ment keresztül a temető mióta a Gyulai Pietas Kft. vette át a 

fenntartását.  

Tudja, hogy 500 eFt az nagy összegű áremelést jelent az önkormányzat részére, de több éve 

nem került sor emelésre. A képviselő-testület 2 fő közmunkás segítségét biztosította részükre, 

amelyet ezúton is szeretne megköszönni. A közmunkások munkaviszonya márciusban 

megszűnt és ugyan nehezen, de sikerült helyi lakosokból feltölteni az üres álláshelyeket, így 

ismételten 4 fő látja el a temető karbantartását. 

Ennyiben kívánta kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat, a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek az elmondottakat. 

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

ülésen elhangzottakat. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ülésen 

résztvevőket, külön köszönti Dorogi János ügyvezetőt. 

A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 

javasolják a testület felé a határozati javaslatban foglaltakat. Egyetért az ügyvezető által 

elmondottakkal, miszerint nagymértékű fejlődésen ment keresztül a temető, mióta a Kft. vette 

át az üzemeltetését. Megköszöni az eddigi elvégzett munkát.   

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 egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők részére -  kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

237/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 
 

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

üzemeltetése és irodahelyiség és bemutató terem bérlete” elnevezésű helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete”című tárgyban indított beszerzési eljárásra a 

Gyulai Pietas Temetkezési Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Esze T. u. 4.) ajánlattevőnek a 

köztemető üzemeltetésére az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete” című tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a köztemető üzemeltetésére a Gyulai Pietas Temetkezési Szolgáltató Kft. 

(5700 Gyula, Esze T. u. 4.) ajánlattevő alábbiakban részletezett ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek: 

AJÁNLATI ÁR 

(üzemeltetési támogatási igény megjelölése nettó Ft-ban) 

2023. évre:  2.500.000,-Ft 

2024. évre:  2.500.000,-Ft 

Ajánlati ár nettó mindösszesen: 5.000.000,-Ft 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás 

köztemető üzemeltetése részét eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a köztemető üzemeltetésére vonatkozó 

szolgáltatási szerződésének aláírásával. 
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

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

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

javasolja a testület felé, hogy a „Köztemető üzemeltetése és irodahelyiség és bemutató terem 

bérlete” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Gyulai Pietas Temetkezési 

Szolgáltató Kft. nettó 500,- Ft/m2+ÁFA/hó + rezsi költségek ajánlatát hirdesse ki nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Mindenki nevében megköszöni a Kft-nek és a dolgozóinak az eddigi elvégzett munkát. 

Elmondja, hogy mindig számíthatott a cég segítségére, akár lakossági, akár önkormányzati 

probléma merült fel az üzemeltetés kapcsán. Az önkormányzat is igyekezett segítséget nyújtani 

a cég részére, de sajnos a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának csökkentésével a 

korábban nyújtott 2 fő közmunkás segítségét már nem tudják biztosítani a részükre. Az 

önkormányzatnak is nagy problémát jelent mindez, akár a közterületek fenntartásánál, akár a 

fűnyírásnál, de az idei évben az aszály miatt máshol kellett helytállniuk a dolgozóknak.  

Megkérdezi, hogy a téma kapcsán van-e valakinek hozzászólása? 

Megadj a szót Dorogi János ügyvezetőnek. 

Dorogi János a Gyulai Pietas Kft. ügyvezetője – kéri, ha bármi jellegű probléma merül fel a 

temető üzemeltetésével kapcsolatban, azt jelezzék a részére, hogy minél előbb megoldást 

találjanak rá és a lakosságot ne érje sérelem.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megköszöni Dorogi Jánosnak, hogy a mai ülésen részt vett.  

Tájékoztatja az ügyvezetőt, hogy a szerződés megkötésével kapcsolatban keresni fogja.  

Megkérdezi, hogy a téma kapcsán van-e még valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a „Köztemető üzemeltetése és irodahelyiség és bemutató terem bérlete” 

című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Gyulai Pietas Temetkezési 

Szolgáltató Kft. ajánlattevő nettó 500,- Ft/m2+ÁFA/hó + rezsi költségek ajánlatát hirdessék ki 

nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

238/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

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

üzemeltetése és irodahelyiség és bemutató terem bérlete” elnevezésű helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete”című tárgyban indított beszerzési eljárásra a 

Gyulai Pietas Temetkezési Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Esze T. u. 4.) ajánlattevőnek a 

helyiségbérletre az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete” című tárgyban indított beszerzési eljárás 

eredményeként a helyiségbérletre a Gyulai Pietas Temetkezési Szolgáltató Kft. (5700 

Gyula, Esze T. u. 4.) ajánlattevő nettó 500,- Ft/m2+ÁFA/hó + rezsi költségek ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Köztemető üzemeltetése és 

irodahelyiség és bemutató terem bérlete” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás 

helyiségbérlet részét eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az iroda és bemutató terem bérletére vonatkozó 

bérleti szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

 

2. Napirendi pont 
 

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

DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi munkatervének 

megtárgyalása. 

Köszönti az ülésen Hajdu Ildikót a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai 

koordinátorát.  

Elmondja, hogy a képviselő-testület minden évben megtárgyalja a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény következő évi munkatervét. Hajdu Ildikó szakmai koordinátor most is megküldte 

a testület részére a 2023. évi munkatervet minden területre kiterjedően, mint a közművelődés, 

táboroztatás, kiállítás, állagmegóvás. 

Megadja a szót Hajdu Ildikó szakmai koordinátor részére, amennyiben kíván kiegészítést tenni 

az előterjesztésben foglaltakhoz, azt tegye meg.  

Hajdu Ildikó a DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai 

koordinátora – köszönti az ülésen résztvevőket. Nem kíván kiegészítést tenni az 

elhangzottakhoz, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

elhangzottakat. 

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

elfogadásra javasolja Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi munkatervét az 

előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
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Megköszöni Hajdu Ildikónak az elvégzett éves munkát és köszöni, hogy a rezsiemelkedéssel 

kapcsolatban hozott intézkedés során a dolgozók rugalmasan kezelték az átköltözést.  

Reméli, hogy a jövő évben már nem szükséges ilyen jellegű intézkedéseket végrehajtaniuk.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi 

munkatervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

239/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint a 

DÁMK és Bölcsőde Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évre vonatkozó 

munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős:  Bakó Bernadett a DÁMK és Bölcsőde igazgatója 

Határidő: a tervben foglaltak szerint 

Melléklet: 1 db munkaterv 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évről szóló munkatervének elfogadása. 

Elmondja, hogy mint minden évben, most is szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek a 

következő évi munkatervét. Czene Boglárka jegyző elkészítette a 2023. évi munkatervet, amely 

megküldésre került a testület részére. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

ülésen 4 javaslat merült fel, amelyből 1-et fogadtak el és terjesztenek a képviselő-testület elé. 

A bizottság javasolja, hogy cseréljék meg az áprilisi hónapban tárgyalandó 2022. évi 

zárszámadást a május hónapban szereplő közrend, közbiztonság helyzetéről szóló 

tájékoztatóval.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnökének az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a képviselő-testület 2023. évi munkatervét az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

240/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat 1. melléklete 

szerint elfogadja a képviselő-testület 2023. évre vonatkozó éves munkatervét. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről 

tájékoztassa az érintetteket. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

Melléklet: 2023. évre szóló munkaterv 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása. 

Ismeretes a testület előtt, hogy az új költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendeletet szükséges megalkotni, amellyel a testület felhatalmazza a 

mindenkori polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a bevételeket beszedje, 

a kiadásokat rendezze. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 2023. január 1-jétől a jövő 

évi költségvetés elfogadása közötti időszakra vonatkozik. 

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

elhangzottakat. 

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

a zökkenőmentes működés érdekében kell megalkotnia a testületnek, így a bizottság 

egyhangúlag javasolja a testület felé az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztésben szereplő tervezet szerint.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

27/2022.(XII.12.) önkormányzati rendeletét 

a 2023. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról. 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzésről. 

Elmondja, hogy a belső ellenőrzés működtetéséről a jegyző köteles gondoskodni és a  

képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagyni az éves ellenőrzési tervet. 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásakor határozott a Képviselő-testület Dévaványa 

Város Önkormányzata és költségvetési szervei belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítéséről. 

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése megtörtént, különféle okok miatt azonban az 

elkészítés határideje többször módosításra került. A legutolsó teljesítési határidő 2022. 
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augusztus 31. volt. Tekintettel arra, hogy a kézikönyv a Megbízott tájékoztatása szerint a 

következő évben fog elkészülni, valamint a takarékosságot figyelembe véve, a 2023. évre 

vonatkozóan belső ellenőrzési tervet nem készítenek.  

A jövő évben, ha elkészül a kézikönyv, akkor szükség szerint dönthet úgy a testület, hogy belső 

ellenőrzést folytat le.  

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

elhangzottakat. 

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

elfogadásra javasolja a 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 bizottság javaslatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

241/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. évre 

vonatkozóan belső ellenőrzési tervet nem hagy jóvá a belső ellenőrzési kézikönyv 

elkészítése miatt. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy 2019-2021. években teljesen átalakult a településrendezéssel összefüggő 

jogszabályok rendszere, ami az 1998-as évhez hasonló mértékű változás, amely megalkotta a 

jelenleg használt helyi építészi szabályzati rendszert. Egy teljesen új rendszerű, egyszerűsített 

és digitalizált építési szabályzat, településterv névvel ellátott formában történő készítését 

irányozza elő. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának elsődleges célja a hatályos településrendezési 

eszközök készítése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, lezajlott társadalmi, gazdasági 

folyamatok figyelembevétele, az alkalmazás folyamán felmerült módosítási igények, 

tapasztalatok értékelése, integrálása. Az előterjesztésben 2 db határozati javaslat szerepel. Első 

sorban szükséges a testületnek döntenie arról, hogy ezeket a településrendezési eszközöknek - 

településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, valamint helyi építési 

szabályzat - a felülvizsgálatát megidítja, majd ezt követően szükséges a „Településrendezési 

eszközök felülvizsgálata” elnevezésű helyi beszerzési eljárás kapcsán a nyertest kihirdetni. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatára a helyi beszerzési szabályzat alapján 3 

vállalkozástól kértek árajánlatot. Az ajánlattételi határidőig, azaz 2022. december 1. 10:00. 

óráig mindhárom vállalkozás benyújtott ajánlatát az előterjesztésben szereplő adatok szerint.  

Az ajánlattevők ajánlatai érvényesek és alkalmasak voltak, a legkedvezőbb árajánlatot az MLR 

Studio Kft. adta 24.950.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 31.686.500,- Ft összegben, így a beszerzési 

eljárást az elhangzottaknak megfelelően eredményesnek kell nyilvánítani.  
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A költségvetésben korábban már 20.000 eFt elkülönítésre került, de ehhez szükséges még 

további 11.500 eFt forrást biztosítani. A felülvizsgálat megindításával már harmadik éve 

próbálkoznak, az első évben nem jelentkezett rá vállalkozó, a második évben pedig a központi 

jogszabályok felülvizsgálata miatt nem került a testület elé. 

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

elfogadásra javasolja a testület felé, hogy a város településrendezési eszközeit továbbá az 

ezekhez kapcsolódó településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet vizsgálja 

felül. 

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 támogatja, hogy megindításra kerüljön Dévaványa város településrendezési eszközeinek 

továbbá az ezekhez kapcsolódó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

felülvizsgálata kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

242/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja 

Dévaványa város településrendezési eszközeinek (településfejlesztési koncepció, 

településszerkezeti terv, szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat) továbbá az 

ezekhez kapcsolódó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

felülvizsgálatát. 
 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: - 

 

 

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

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

testület felé, hogy a „Településrendezési eszközök felülvizsgálata” című tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként az MLR Studio Kft. ajánlattevő által adott 24.950.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 31.686.500,- Ft ajánlatát hirdesse ki nyertesnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a téma kapcsán van-e valakinek hozzászólása? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja, hogy a „Településrendezési eszközök felülvizsgálata” című tárgyban indított 

beszerzési eljárás eredményeként az MLR Studio Kft. ajánlattevő bruttó 31.686.500,-Ft 

ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

243/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

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

eszközök felülvizsgálata” elnevezésű helyi beszerzési eljárás kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településrendezési eszközök 

felülvizsgálata” című tárgyban indított beszerzési eljárásra az MLR Studio Kft. (5600 

Békéscsaba, Andrássy út 32. III. em. 25.), a FÓKUSZ Kft. (5000 Szolnok, Jókai u. 12.) és 

a Procad-Plan Kft. (5000 Szolnok, Ady Endre út 16. 4. em. 9.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településrendezési eszközök 

felülvizsgálata” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az MLR Studio 

Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 32. III. em. 25.) ajánlattevő által adott 24.950.000,- 

Ft + ÁFA, azaz bruttó 31.686.500,- Ft ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlat 

hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településrendezési eszközök 

felülvizsgálata” című tárgyban indított helyi beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

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

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása a 2022-2027. évre. 

A program a következő 5 évre – 2022-2027. – elkészült, amely megküldésre került a testület 

részére. Ennek elfogadása szükséges számos Európai Uniós programhoz, például, hogy a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázatoknál mellékletben 

szerepeljen. 

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

elhangzottakat. 

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

javasolja a testület felé a 2022-2027. évre vonatkozó Dévaványai Helyi Esélyegyenlőségi 

Program elfogadását.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2022-2027. évre szólóan 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

244/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

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

alapján a Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ötévente öt évre szóló 

2022-2027. programját egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

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

szükséges intézkedést tegye meg, gondoskodjon a nyilvánosságra hozataláról. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  2022-2027. évre szóló program 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási Startmunka 

Mintaprogramokról. 

Elmondja, hogy a következő évben is szeretnének 2023. március 1-től 2024. február 29-ig 

mezőgazdasági, valamint szociális jellegű programot indítani. Mezőgazdasági program 

keretében 11 főt, míg szociális jellegű programban 29 főt kívánnak foglalkoztatni. Az 

előterjesztésben kifejtésre került, hogy a foglalkoztatottak megosztását hogyan tervezik, illetve, 

hogy milyen elemek tartoznak a programhoz.  

A foglalkoztatottak létszáma csökken, idén 74 főt foglalkoztattak közfoglalkoztatásban, de 

jövőre már csak 40 főt + a hosszabb idejű közfoglalkoztatottakat, amely kb. 10-15 főt jelent, de 

ez függ attól, hogy mekkora összegű támogatásban részesül az önkormányzat. Elmondja, hogy 

nem tapasztalják azt a közfoglalkoztatásba áramló munkamennyiséget, amely a vállalkozók 

nehéz helyzetbe sodródása következtében alakult ki és bízik abban, hogy ez így is marad. 

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

elhangzottakat. 

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

javasolja a testület felé, hogy nyújtson be kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 

Támogatások Keretrendszerében támogatható Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági 

és szociális programelemre. Reméli, hogy a megtermelt burgonya értékesítéséből befolyó 

összeg a rászorulók részére kerül majd kiosztásra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Néhány évvel ezelőtt sikeresen profitáltak a burgonya termesztéséből, de azóta locsolás és 

permetezés mellett csak kitárcsázásra került a növény. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők részére - kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

245/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be a 

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható 

Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági és szociális programelemre. 

 

Kedvező elbírálás esetén a Képviselő-testület hozzájárul a mezőgazdasági projektben 

megtermelt burgonya értékesítése mellett a rászorultak részére történő kiosztásához. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a kérelem benyújtásával. 

 

Felelős:   Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:      folyamatos  

 

 

 

9. Napirendi pont 

 

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

döntés a TOP_PLUSZ – 1.1.1-21-BS1-202200011 kódszámú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” című projektről. 

Tájékoztatást kaptak arról, hogy támogatásban részesítették a pályázatot, de a nettó 420 millió 

forint helyett csak 233 millió forint összegben részesültek. Örülnek ennek az összegnek is, de 

sajnos nem tudják úgy ütemezni a pályázatot, hogy a támogatás összegét csak egy részelemre 

fordítsák és majd egy következő sikeres pályázati forrás igénybevételével kerüljön sor a 

befejezésre. A teljes műszaki tartalmat kellene megvalósítaniuk a kevés támogatási forrásból 

is, tehát nettó 187 millió forint önerőre lenne még szükség.  Ugyan az önkormányzatnál 

rendelkezésre áll ez az összeg a földeladásból, de a jelenlegi gazdasági helyzetben másra 

kívánják fordítani.  

A pályázatot az elhangzottakra tekintettel szükséges visszamondani és a következő kiírásnál 

egy felülvizsgált költségvetési pályázatnál ismét beadni.   

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az anyagot a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, 

mivel a keddi napon került megküldésre az előterjesztés a testület részére e-mailben. 

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

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – egyetért az elhangzottakkal, reméli, hogy legközelebb nagyobb mértékű 

pályázati támogatásban részesülnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki támogatja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

csökkentett támogatásra ítélt TOP_PLUSZ–1.1.1-21-BS1-2022-00011 kódszámú „Ipari terület 

fejlesztése Dévaványán” című, a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel 

konzorciumban benyújtott pályázata visszavonásra kerüljön kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

246/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében csökkentett támogatásra ítélt 

TOP_PLUSZ – 1.1.1-21-BS1-2022-00011 kódszámú „Ipari terület fejlesztése 

Dévaványán” című, a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel 

konzorciumban benyújtott pályázatát visszavonja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről a konzorciumi partnert 

értesítse, és Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t felkérje, hogy a 

döntést az Irányító Hatóság részére továbbítsa. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2022. december 31. 
 
 
 
 

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

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a TOP_PLUSZ csapadékvizes pályázat elutasításra került, 

ezzel ellentétben úgy tudja, hogy a „Belterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú pályázat 

sikeres volt, de erről még hivatalosan nem érkezett információ. 

Elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ülésén vett részt. E-mailen keresztül kiküldésre kerültek a 

testület részére az üléssel kapcsolatos előterjesztések. Az előterjesztésben szerepel, hogy 

szükséges módosítani a társasági szerződést, mivel a Kft-nek 1 ügyvezető helyett már 2 

ügyvezetője lenne, név szerint Miklós Melinda Kozima, valamint Kovarszki Judit Eszter. Ezen 

felül a felügyelő bizottság ügydöntő hatáskört fog ezt követően gyakorolni, a tekintetben, hogy 

ha a mindennapi élet megszokott szerződésein felül szükséges döntést hozni, akkor az egyik 

ügyvezető aláírásához szükséges a felügyelő bizottság aláírása is.  

Az elhangzottakra tekintettel a testületnek szükséges felhatalmaznia a polgármestert, hogy a 

társasági szerződés módosító okiratát, valamint a társasági szerződést aláírja.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért az elhangzottakkal és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Körös-menti 

Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel kötött társasági szerződés módosító okiratát, 

valamint a társasági szerződést aláírja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

247/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Körös-menti Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 2.) tulajdonosi joggyakorlója: 

1. úgy dönt, hogy Miklós Melinda Kozima ügyvezető javaslatát, mely szerint a Körös-menti 

Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 2.) vezetésére második 

ügyvezető igazgató kerüljön kinevezésre, elfogadja. 
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2. úgy dönt, hogy a társaság második önálló aláírásra jogosult ügyvezetőjének 2023. január 

01. napjától 2027. december hó 31. napjáig (határozott időre) Kovarszki Judit Eszter (an.: 

Nagy-Gáspár Eszter, 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 86.) jelöli ki azzal, hogy 

tevékenységét munkaviszonyban látja el. 

3. úgy dönt, hogy a változásról szóló taggyűlési jegyzőkönyv, módosító okirat és egységes 

szerkezetű társasági szerződés tervezetét elfogadja, azok tartalma szerint, a létesítő okirat 

módosításához hozzájárul. Egyben felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a 

módosítások kapcsán a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a vonatkozó okiratokat 

az önkormányzat képviseletében aláírja és egyebekben az illetékes cégbíróság előtt 

eljárjon. Egyúttal felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás-bejegyzési eljárás 

lefolytatása iránt szíveskedjen eljárni. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a testületet, hogy a tegnapi napon megtörtént a 

perfelvételi tárgyalás a leégett téglagyári színekkel kapcsolatban. A bíróság új időpontot tűzött 

ki, így lesz még egy perfelvételi eljárás. Úgy gondolják, hogy az önkormányzatot kártérítés 

illeti meg, de az alperes ezzel nem ért egyet és az eljárás megszüntetését kéri.  

Az ügyeleti ellátással kapcsolatban elmondja, hogy a testületnek ismét döntést kell hoznia. A 

tegnapi napon az országgyűlésben elfogadásra került az a törvénytervezet, amellyel az 

egészségügyben változásokat fognak bevezetni és mindez érinti Dévaványa települést is. Az 

önkormányzat hivatalos felületein már közzétettek tájékoztatást ezzel kapcsolatban, de a 

Magyar Közlönyben még nem kerület hivatalos formában közlésre. Azt látják, hogy várhatóan 

az 1200 kártyaszám alatti praxisokat meg fogják szüntetni. Ezen felül az önkormányzatok 

dönthetnek úgy is, hogy lemondanak a praxisjogukról ott, ahol helyettesítéssel van ellátva az 

adott körzet, vagy ahol az önkormányzat rendelkezik praxisjoggal és közalkalmazotti vagy 

egészségügyi jogviszonyban foglalkoztat háziorvost. Ezek a szabályozások nem vonatkoznak 

a vállalkozásban végzett tevékenységekre, de az Országos Kórházi Főigazgatóságnak lesz egy 

praxiskezelő szervezete, akik majd irányítják a településeken a háziorvosokat. Dévaványa 

esetében 2 helyettesítéssel érintett praxis működik 1200 kártyaszám alatt, amelyből várhatóan 

1 meg fog szűnni és véleménye szerint a másik 3 praxis között kerül szétosztásra a kártyaszám.  

A védőnők munkaviszonya megszűnik az önkormányzatnál és az előzetes tájékoztatások 

alapján vélhetően 2023. január 1-jétől a központi szervezethez fognak tartozni.  

A járóbeteg szakrendelés esetében a reumatológiát fogja érinteni a változás. Véleménye szerint 

Észak-Békés megyében Dévaványa reumatológiai szakrendelése kiemelkedő, ezért reméli, 

hogy ha járási szintre emelik az ellátást, akkor a gyomaendrődi szakrendeléshez kapcsolják.  

Pontosabb tájékoztatást a későbbiekben tud nyújtani, ha a hivatalos tájékoztatás megtörtént.  

Korábban sikerült megállapodást kötnie az önkormányzatnak a Békés-Medical Szolgáltató 

Kft.-vel, és az előző testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően 2023. január 1-től 2023. 

június 30-ig 155,-Ft/lakos/hó összegben határozták meg az orvosi ügyeleti ellátást a 

településen. A szerződés megkötése előtt Mezőberény és két másik kisebb település kilépett a 

megállapodásból, ezért csak úgy maradhat meg ez az összeg, ha 2023. január 1-től nem lesz 

Dévaványán ápoló.   

Ha a településen ápolót foglalkoztatnának, akkor 215,-Ft/lakos/hó összegre módosulna az 

ellátás díja, amelyet nem vállalt az önkormányzat. Ebben az évben 1 fő diplomás ápoló részt 

vett az ügyeleti ellátásban, de a lakos inkább közvetlenül a mentőket hívta, vagy a sürgősségi 

betegellátó osztályt kereste fel. 

2023. június 1. napjától az ügyeleti ellátásban is változás következik be, és a törvénytervezet 

alapján a háziorvosokat is kötelezik ügyeleti ellátásra.  
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A tervezetben leírták, hogy csökkentik az ügyeleti központok számát is, így várhatóan nem lesz 

minden járásban ügyeleti központ.  

Az elmondottak mind tájékoztató jellegűek, többet a későbbiekben, illetve a következő testületi 

ülésen fog tudni mondani, a jogszabály teljes ismeretében. 

Megkérdezi a képviselő testületet, hogy van-e valakinek kérdése a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki egyetért a 231/2022.(XI.24.) számú Dv.Kt. határozat módosításával az elhangzottak szerint 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

248/2022.(XII.8.) Dv.Kt.hat. 

 

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

24-ei testületi ülésen hozott 231/2022.(XI.24.) számú Dv.Kt. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

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, úgy 

hogy Dévaványa településen nem vesz részt diplomás ápoló az ügyeleti ellátásban. 

 

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. 

 

 

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek bejelentése az ülés bezárása előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – köszönti az ülésen résztvevőket. Elmondja, hogy a Linamar 

Hungary Zrt. most bővült egy több ezer négyzetméteres csarnokkal. Javasolja, hogy vegyék fel 

a kapcsolatot a céggel, hogy ha új munkaerőre lenne szüksége, akkor közvetlenül a településről 

is szállíthatnák a dolgozókat. 

Valánszki Róbert polgármester – korábban is egyeztettek már erről, 3 héttel ezelőtt levélben 

kereste meg a céget, de azóta sem érkezett válasz.  

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

 

A polgármester megköszöni a képviselők, a hivatali dolgozók és intézményvezetők ez évi 

munkáját, a tévénézőknek, hogy figyelemmel kísérték az eseményeket.  

Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag boldog újévet kíván.  
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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 önkormányzati 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, 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

249/2022.(XII.8.) 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 polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedjenek 

a helyiséget elhagyni.  
 

A zárt ülés anyaga a DV/673-12/2022. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 

oldallal bezárólag. 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

Megköszöni a jelenlévőknek, hogy a mai ülésen részt vettek.  

 

A polgármester az ülést 1545 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

  polgármester                                   jegyző 

 


