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DV/542-1/2019. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22-én 
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 
Molnár Tünde   képviselő 

 
Távolmaradt: Mile Lajos    alpolgármester 

Németi József   képviselő 
 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
    
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő  
 
 
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 
Feke László műszaki irodavezető, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja, Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja. 
 
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
 
Elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester és Németi József képviselő nem 
jelentek meg munkahelyi elfoglaltságuk miatt.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  
 

1. Pályázat benyújtásáról döntéshozatal a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők bérének a kiegyenlítő bérrendezési alapból történő 
támogatására. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Mázsaház helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény elfogadásáról 

döntéshozatal. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
 

3. Bejelentések 
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A polgármester kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Határozat: 
1/2019.(I.22.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 22-én tartandó rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Pályázat benyújtásáról döntéshozatal a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők bérének a kiegyenlítő bérrendezési alapból történő 
támogatására. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Mázsaház helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény elfogadásáról 

döntéshozatal. 
El adó: Szarka Andrea aljegyző 
 

3. Bejelentések 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra. 
Elmondja, hogy a belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatásra”.  
A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési 
önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Pályázatot a Kvtv. 2. 
melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38.000,- Ft-ot meg nem haladó egy 
lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési 
önkormányzatok nyújthatnak be, a támogatás a hivatali létszám után vehető igénybe.  
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 
2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv-ben rögzítetthez képest 
legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban állapítja meg. Saját 
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami 
támogatás biztosítását nem eredményezi. 
A támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képességtől és az illetményalap összegétől 
függ, az alábbiak szerint: 
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1. 
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 
kategóriák 

Kiegészítő támogatás fajlagos 
összege  
 

20.000 - forint vagy kevesebb 800.000 forint/fő/év  
20.001 - 25.000 forint között 760.000 forint/fő/év  
25.001 - 27.500 forint között 720.000 forint/fő/év  
27.501 - 30.000 forint között 680.000 forint/fő/év  
30.001 - 32.500 forint között 640.000 forint/fő/év  
32.501 - 35.000 forint között 560.000 forint/fő/év  
35.001 - 38.000 forint között 480.000 forint/fő/év  

 
2. Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a Kvtv. 60. § (1) 
bekezdésében szereplő összeg - azaz 38.650,- Ft -  

a) 110 %-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető,  
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladta, de a 120 %-át nem érte el, úgy a táblázat 

szerinti fajlagos összeg 75 %-a igényelhető,  
c) 120 %-át elérte vagy meghaladta, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg 50 %-a 
igényelhető. 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jelen esetben 800.000,- Ft/fő/év fajlagos 
támogatásra pályázhat, mivel a település adóerőképességge a 20.000,- Ft-ot nem haladja meg, 
illetőleg a hivatalban alkalmazott illetményalap 38.650,- Ft volt. 
A támogatás a Kvtv-ben az elismert hivatali létszám után vehető igénybe, ami a közös 
hivatalnál 24,4 fő, ezzel szemben a hivatalnak a tényleges köztisztviselői létszáma 27 fő. 
A támogatás 11 havi illetményre és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére fordítható. 
Mindezek ismeretében a pályázaton igényelhető elvi összeg: 19.520.000,- Ft. 
A pályázat benyújtási határideje 2019. január 25-e, a miniszteri döntés határideje 2019. 
február 28-a. 
Vannak kérdések, az azokra adott válaszok esetében ellentmondások is a BM részéről.  
Javasolja, hogy a lehetőséggel éljenek, a pályázatot nyújtsák be. 
Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az elszámolás 
időpontjától függ, hogy mekkora összeget tudnak felhasználni. A polgármester is elmondta, 
hogy két kérdésre nem kaptak egyértelmű választ. Lényeges, hogy 20 %-kal meg kell emelni 
a jelenlegi illetmény alap összegét, amely 38.650,- Ft, legalább 46.380,- Ft-ban kell 
megállapítani, vagy ettől magasabb összegben. Elvileg a pályázaton mindenki nyer, akik a 
listában szerepelnek. Az elszámolás menete nem ismert.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a pályázat benyújtásával egyhangúlag 
egyetértenek.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –  
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
2/2019.(I.22.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz 
a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt 
pályázaton, és vállalja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvényben rögzített 38.650,- Ft összegű, - a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében 2018. július 1-jén alkalmazott - 
köztisztviselői az illetményalapot a 2019. január 1-jétől kezdődően több mint  
20 %-kal megemeli, így annak összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázat határidőben 
történő benyújtásáról. 
 
Felel s:  Czene Boglárka jegyz  
Határid : 2019. január 2ő. 
 

 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra. 
Elmondja, hogy korábbi ülésen a mázsaház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 
megjelentése mellett döntöttek. A megadott határidőre pályázat nem került benyújtásra.  
Az aljegyző ismételten elkészítette a felhívást.  
Elmondja, hogy a bérlemény bérleti díja a bérleti időszak során fix 1.000,- Ft/hó+ÁFA, amely 
összeg nem emelkedik az évek során az éves inflációval sem. 
A bérleti időszak 2019. február 4. napjától 5 éves időszakra szól. 
Az Ajánlatkérő a bérleti szerződés megkötésekor biztosítja a hitelesített mérleget a Bérlő 
részére. A bérleti időszak alatt a mérleg további hitelesítése és az egyéb költségek a Bérlőt 
terhelik. 
Javasolja, hogy a felhívás folyamatos legyen annak érdekében, ha most sem érkezik pályázat, 
ne kelljen újból a testüle elé hozni.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen megtárgyalták az előterjesztést, a határozati javaslatban foglaltak szerint a 
pályázati felhívás megjelentetésével egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltak szerint a pályázati felhívás megjelentetésével 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
3/2019.(I.22.) Dv.Kt.hat. 
  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dévaványa, Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti mázsaház 
épületét üzemeltetés céljára bérbeadásra meghirdeti és egyetért pályázati felhívás 
megjelentetésével az alábbiak szerint: 
 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban lévő 
mázsaház épület határozott időre szóló bérbe adása egyfordulós pályázat útján. 
Pályázat tárgya: A Dévaványa, mázsaház határozott időre szóló bérbe adása üzemeltetés 
céljából.  
Ajánlatok benyújtásának határideje:  2019.01.23. - 2019.01.31. 1000 óra 
 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
 módja:  személyesen vagy e-mailen (jegyzo@devavanya.hu) 
Az ajánlati kötöttség id tartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 
eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.  
Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását nem köti biztosíték adásához.  
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhet : 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási irodáján Ficere Gabriella igazgatási 
ügyintézőtől kérhető. 
Részletes pályázati kiírás átvehet  ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal 1. épület 12 számú irodájában 2019. január 31. 1000- óráig. 
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. január 31. 1000 óra; 

b)  Az eredményhirdetés helye és időpontja: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
A kiíró az eredményről a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja a pályázókat. 

c) A pályázati ajánlatok közül a pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki az alábbi 
feltételeknek együttesen megfelel: 
- a pályázati feltételeknek megfelel, és 
- a bérleti díjon felül a legtöbbet megajánlja. 

d) A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második 
legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.  

e) A pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen.  

f) A pályázatok elbírálására a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület jogosult. 
 

Pályázati feltételek: 
a) Ajánlattevő a bérleményt élő állat mérlegelsére használhatja.  
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b) A bérlemény bérleti díja a bérleti időszak során fix 1.000,- Ft/hó+ÁFA, amely összeg 
nem emelkedik az évek során az éves inflációval sem. 

c) A bérleti időszak 2019. február 4. napjától 5 éves időszakra szól. 
d) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban nem a pályázati kiírásban 

megfogalmazott cél, valamint nem a karbantartás körébe tartozó építési munkát kizárólag 
Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek kifejezetten rögzítik, hogy 
Ajánlattevő - erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában - fenti 
munkálatok ellenértékének megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem annak 
megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem 
tarthat igényt, azt Ajánlatkérőtől nem követelheti.  

e) Ajánlattevő nem jogosult az ingatlant az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül sem 
egészben, sem részben további bérletbe adni, vagy a szerződést engedményezni, 
átruházni, vagy bármilyen címen más személy/szervezet használatába átengedni. Ezen 
rendelkezések megszegése esetén Ajánlatkérőt megilleti a szerződés rendkívüli 
felmondásának joga. 

f) Ajánlatkérő a bérleti szerződés megkötésekor biztosítja a hitelesített mérleget Bérlő 
részére. A bérleti időszak alatt a mérleg további hitelesítése és az egyéb költségek a 
Bérlőt terhelik. 

g) Az Ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő ezen ingatlant a bérleti jogviszony 
időtartamára székhelyeként, telephelyenként, fióktelepeként használja, továbbá az 
ingatlant az adóhatóság, cégbíróság, illetve más hatóságok előtt bejelentse, illetve az 
ingatlant cégtáblával, hirdetőtáblával megjelölje. 

h) Az ingatlan/bérlemény birtokba adása a bérleti szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 
annak aláírásával történik meg. A bérleti szerződés aláírásával bérlő kifejezetten elismeri, 
hogy az ingatlan közművesítési lehetőségeit megismerte, azokat jelenlegi, megtekintett 
állapotában veszi bérbe. Ajánlattevő kifejezetten kijelenti, hogy ezzel összhangban rejtett 
hibát nem jelenthet be. 

 
Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be; 
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 
d) amely az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 
e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette 
 
Egyéb információk: 

a) A pályázat kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás 
nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. 

b) Ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. 
c) Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

pályázhat, akinek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig 
semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy 
személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatásával, egyéb szervezet pedig a szervezet 
közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló - 30 napnál nem régebbi - igazolás és aláírási 
címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
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d) Nem magánszemély pályázó esetén az ajánlatot és az ajánlatban szereplő 
nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve 
a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Aláírási 
címpéldány.  

e) Az ajánlatot 1 példányban kell beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban 
közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

f) Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
 A melléklet:  Felolvasólap 
 B melléklet:  Ajánlattevői nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról 
 C melléklet:  Meghatalmazás (Meghatalmazottként történő eljárás esetén nem 

magánszemély  pályázónál) 
 D melléklet:  Aláírási címpéldány (Nem magánszemély pályázó esetén) 
 E melléklet:  Nyilatkozat átláthatóságról (Nem magánszemély pályázó esetén) 
 F melléklet:  A pályázó tevékenységének, valamint az ingatlan/bérlemény tervezett 

 hasznosításának bemutatása (az alkalmazni kívánt mérlegelési díjtételek 
 vonatkozásában is). 

g) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegű 
ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést 
kötni. 

h) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot 
benyújtó pályázó: 
ia) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 
ib) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 

felettese, vagy beosztottja, 
ic) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 
id) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető 

állású alkalmazottja. 
i) Az i) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és 

elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan 
megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

j) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha 
vele szemben bármely, a i) és j) bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

k) Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 
l) Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. 
m) Szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható 

szervezettel köthető meg.  
n) A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal 
szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok 
benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a 
pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. 

o) A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan bérlete a jelenlegi műszaki és 
jogi állapotban történik.  

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az bérbeadásra vonatkozó eljárás 
lefolytatásával. 
  
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 
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3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a központi orvosi rendelő felújítására benyújtott 
pályázaton bruttó 60 millió forintot nyertek. Az elnyert összeg nem elegendő a felújításhoz. 
Megjegyzi, hogy ez volt a legmagasabb összeg, amelyre pályázni lehetett. 
Elmondja, hogy ezen épület felújítására vonatkozóan van egy másik igény is beadva. Ez ügy 
kapcsán még a mai nap folyamán egyeztetni fog. Az elmondottak miatt a mai napon nem tud 
részt venni Gyulán a magyar kultúra napja alkalmából rendezett koncertet. A meghívót 
szívesen átadja. 
A pályázat több mint 8 hónapja került benyújtásra, nem számítottak arra, hogy pozitív 
elbírálásban fogják részesíteni. A másik igény a valós költségvetésre került benyújtásra. 
Annak érdekében szükséges a mai egyeztetés, hogy ha a második pályázat is eredményes lesz, 
akkor a két pályázat nehogy kiüsse egymást.       
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – a napelemes rendszerrel elért megtakarítással 
kapcsolatban merült fel kérdés az elmúlt ülésen Vörösmarty úti iskolánál, valamint a fürdőnél. 
Az eredményeket 2015. szeptemberétől 2018. novemberéig kapták meg. A kettő együtt 5 
millió forint pluszt termelt, amelyből 3,3 millió forint a fürdőre, 1,7 millió forint az iskolára 
vonatkozik. Megjegyzi, hogy az iskola vagyonkezelésbe van adva. A rendszer az egyik 
esetben 83.135 kw/órát termelt, a másik esetben pedig 41.565 kw/órát. 
A temető kerítés megvalósításával kapcsolatban volt még kérdés. 
Az irodavezető elmondja, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagár nettó 2 millió forint. 
Munkadíjat nem számolt, mivel az építőbrigád dolgozóival a kivitelezést el tudják végeztetni.  
Az műszaki irodavezető elmondja, hogy ezen felül merülnek fel még plusz költségek. Azzal 
kell kezdeni, hogy a telekhatárokat ki kell méretni. Biztosan kell bozótot és cserjét is irtani. 
Elmondja, hogy az anyagköltséget 1.650 méterre számolta ki. Ismerteti, hogy a temető mely 
részére vonatkozik az 1.650 méter (észak, kelet és dél). 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kerítés megvalósításával az őzeket ki 
tudják zárni a temetőből, de a nyulakat nem. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az anyag költség lehet kevesebb, ha a 
drótháló helyett vadhálót használnak a megvalósításhoz. A vadháló oszlopait nagyobb 
távolságra lehet elhelyezni egymástól.   
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ezen téma már a munkacsoport ülésére 
tartozik.  
Kérdést intéz Kiss Károly alpolgármester felé, hogy a Püspök Úr részére megírta-e az ígért 
levelet és elküldte-e? 
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a levelet megírta, de még nem küldte el. A 
levélhez fényképeket kíván csatolni a katolikus templomról, amelyeket még nem kapott meg.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy már közel egy éve voltak a püspöknél, aki 
azt mondta, hogy a felújításra rendelkezésre áll a pályázati forrás. Azóta nem történt semmi az 
ügyben.  
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy az elmúlt héten pénteken volt a 
közétkeztetéssel kapcsolatos pályázat bontása. A felhívásra egy pályázat került benyújtásra. 
Egy érdeklődő volt még, aki letöltötte a rendszerből az anyagot, de a pályázatot már nem 
nyújtotta be, ez egy kisújszállási cég. Volt még egy érdeklődő, de már az anyagot nem töltötte 
le a rendszerből.  
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Elmondja, hogy január 29-én együttes ülés megtartására kerül sor Ecsegfalvával a 
költségvetés miatt, ezen ülésen nyertest kellene hirdetni. Ha megkötik a szerződést 30-án, 
akkor február 1-től él. Ha nem sikerül megkötni, akkor még egy hónapra átmeneti szerződést 
kell kötni a szolgáltatóval. 
Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy az intézményekből visszajelzések érkeznek-e az 
étkeztetéssel kapcsolatban?  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy visszajelzések folyamatosan érkeznek, 
amelyek között vannak negatívak és pozitívak is.  
Elmondja, az elmúlt héten hozott kóstolót, amelyből tapasztalhatták, hogy mit esznek az 
intézményekben. Lehetőség van arra, hogy különböző időpontokban bemenjenek megkóstolni 
az ételeket. Véleménye szerint az étel minősége nem rossz.  
A szerződést a vállalkozó mondta fel. A lehetőséget biztosították a pályázók számára. Az 
ellátás biztosítva van.  
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy feléje érkezett panasz az étel minőségével 
kapcsolatban.   
Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, hogy a gyermekei nem 
panaszkodnak az ételre. A mákostésztát nagyon szerették.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy amire lehetőségük volt, azt megtették. A 
minőségi panasszal nem az önkormányzathoz kell fordulni.   
Elmondja, hogy jelezte a jelenlegi szolgáltató, ha ők lesznek a nyertesek, az árukészletet át 
tudják venni a zöldáru kivételével. Megjegyzi, hogy 900 kg (60 zsák) burgonya van készleten. 
Véleménye, hogy a Szociális Bizottság a rászorulók számára szét tudja osztani a burgonyát.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
februári ülésükön foglalkoznak ezen témával.  
Kiss Károly alpolgármester – korábbi testületi ülésen volt szó arról, hogy a Ladányi Mihály 
utcában lévő szociális bérlakások közül jelenleg három üresen áll. Kérdése, hogy ezzel 
kapcsolatban az önkormányzati rendeletet áttekintették? 
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a január 31-én tartandó testületi ülésre be fogják 
terjeszteni a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet.  
Elmondja megnézték, hogy a 2018-as évben a kérelmezők miért lettek elutasítva. 7 kérelem 
került elutasításra.  
Kitétel, hogy a kérelmező vagyonnal nem rendelkezhet. Azon három kérelmező, akik a 
vagyon miatt lettek elutasítva, azok a mai napig a saját ingatlanjukban laknak. Egy kérelmező 
nem dévaványai illetőségű volt. A rendeletbe bele fogják tenni, hogy legalább egy évig 
dévaványai lakosnak kell lennie a kérelmezőnek. A jövedelmi határokon is fognak változtatni.  
A bizottsági elnökkel átbeszélték, hogy milyen változtatások kerüljenek bele a rendeletbe.  
Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást.  
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
A polgármester az ülést 1525 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyző 


