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DV/364-18/2018. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 10-én 
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Kiss Károly    alpolgármester 
Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 
   Németi József   képviselő 

Molnár Tünde   képviselő 
 
Távolmaradt: Mile Lajos    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
    
Jegyz könyvvezet :  Korán Nóra adminisztrátor 
 
Meghívottak: Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője, Szarka Andrea aljegyző, Feke 
László műszaki irodavezető, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Ernyes Csilla 
pályázatíró referens, Dr. Szitás László a DSE elnöke, Kovács Gyula a DSE képviseletében. 
 
Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, külön köszönti 
Bíró Zsoltot a BERPROMER Kft. ügyvezetőjét. 
 
Elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester, Nyuzó Marietta képviselő és 
Tomasovszky Sándor képviselő nem jelentek meg, távolmaradásuk okát jelezték.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
6 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  
 

1. A Dévaványai Sportegyesület kérelmének megtárgyalása. 
El adó: Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Tájékoztató a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” című 
projekt költségvetéséről. 
El adó:  Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője 

 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
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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, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Határozat: 
282/2018.(X.10.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 10-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Dévaványai Sportegyesület kérelmének megtárgyalása. 
El adó: Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Tájékoztató a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 

környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” című 
projekt költségvetéséről. 
El adó:  Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője 

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely a Dévaványai 
Sportegyesület kérelmének a megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy kedden megkereste Dr. Szitás László, a Dévaványai 
Sportegyesület elnöke és Kovács Gyula, az Egyesület tagja egy TAO-s pályázati lehetőség 
kapcsán, amellyel pályamegvilágításra nyerhetnek el támogatást. A támogatás mértéke 70 %, 
sikeres pályázat esetén 30 % önerőt kellene biztosítani a Képviselő-testületnek. 
A polgármester megadja a szót Dr. Szitás László a Dévaványai Sportegyesület elnöke részére, 
hogy tájékoztassa a jelenlévőket a pályázattal kapcsolatban. 
Dr. Szitás László a Dévaványai Sportegyesület elnöke – köszönti a jelenlévőket. 
Elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatóságától érkezett 
megkeresés a DSE irányába, egy 2017/2018-as évadra vonatkozó pályázati kiírás kapcsán, 
mely az Magyar Labdarúgó Szövetség telephely korszerűsítési programja. 
A jelenleg érvényben lévő pályázati kiírás szerint meglévő megvilágítás felújítására fordítható 
az elnyert támogatás. A kiírás szerint a beruházás maximális költsége 6.300.000,- Ft + ÁFA 
összeg lehet (bruttó: 8.001.000,- Ft,), amelyből 30 % önerőt a pályázónak kell vállalnia. 
A pályázat előnye, hogy a beruházást nem az Egyesületnek kell lebonyolítania, ezt az MLSZ 
elvégzi, a közbeszerzési eljárást lebonyolítják a kivitelező kiválasztására. Sikeres pályázat 
esetén megállapodást kötnek az MLSZ-szel. 
A pályavilágítást a régi aszfalt pálya, öltöző épület helyén kialakítandó edzőpálya köré 
lehetne megvalósítani. A világítással az edzésidő növelhető - a meglévő, kiváló minőségű 
centerpálya megóvása mellett -, illetve a város lakossága által széles körben használható 
felület lenne kialakítható. 
Elmondja, a pályázat 2016-ban került kiírásra, így az akkori árakkal dolgoztak, a 
megvalósításra 2019-ben kerülhet sor, tehát valószínűleg magasabb árakra kell számítaniuk, 
amit valószínűleg nem tudnak vállalni. A pályázati kiírásban szerepel, hogy amennyiben a 
megkötött megállapodáshoz viszonyítva a költségek 10 %-nál többet emelkednek, úgy a 
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megállapodás egyoldalúan felmondható. A részletekről személyesen fognak egyeztetni az 
MLSZ megyei igazgatójával. 
A pályázati lehetőséget fontosnak tartják, hiszen ilyen célra elérhető egyéb pályázati 
lehetőségek kb. bruttó 11.000.000-12.000.000,- Ft körüli összegű beruházást jelentenek, a 
TAO-s részt is az egyesületnek kell prezentálnia, mindemellett beruházóként az egyesületnek 
kell lebonyolítania az eljárást. 
A Képviselő-testülettől ezúton kérik, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül és a 
költségek nem emelkednek 10 %-kal, úgy szíveskedjenek vállalni a 30 % önerő biztosítását. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást. 
Kéri a képviselőket, hogy fejtsék ki véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. 
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – sikeres pályázat esetén 
támogatja a 30 % önerő biztosítását. 
Valánszki Róbert polgármester – egyetért a képviselő úrral. Amennyiben nincs 10 %-os 
költségnövekedés, úgy vállalják a 30 % önerő biztosítását. 
A polgármester megadja a szót Németi József részére. 
Németi József az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, 
hogy a jelenleg is meglévő, megvilágított edzőpálya használható állapotban van-e már? 
Dr. Szitás László a Dévaványai Sportegyesület elnöke – elmondja, hogy használatba vették, 
de nem megfelelő a felület minősége, illetve kisebb is, mint amekkorára szükségük lenne. 
Lehetőséget látnak abban, hogy a megfelelő edzőpálya elkészítésével akár nyári 
edzőtáborokra is alkalmas lenne a terület, hiszen a Sportpálya mellett közvetlenül egy Ifjúsági 
Tábor van és érkezett már feléjük ilyen jellegű megkeresés. 
A pálya előnyeit nem csak a labdarúgó szakosztály élvezhetné, más sportok végzésére is 
alkalmas lehet, illetve közösségi rendezvények megtartására is, míg a center pálya nem 
használható más célra, csak mérkőzések megtartására. 
Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy az említett összeg már tartalmazza a tervezési 
költségeket, energiaellátást is vagy ezt még pluszban hozzá kell tenni? Az alpolgármester úr 
kifogásolja, hogy a center pálya nem használható edzések megtartására. 
Dr. Szitás László a Dévaványai Sportegyesület elnöke – a megyei igazgatóval szükséges még 
személyesen egyeztetniük a részletekről, a várható költségekről. 
Kovács Gyula a Dévaványai Sportegyesület tagja – elmondja, hogy rengeteget költöttek már 
a pályára, így érthető, hogy vigyáznak rá. A megvalósítandó pálya alkalmas lesz 
edzőpályának, illetve közösségi rendezvények, testnevelés órák megtartására is. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek hozzászólása? 
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, ha a Dévaványai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség telephely 
korszerűsítési program „Pályavilágítás felújítás” tevékenységre sikeresen pályázik, úgy a  
30 %-os önerőt biztosítja, azzal a feltétellel, ha az összes költség összege 10 %-ot meghaladó 
mértékkel emelkedik, abban az esetben az önrész biztosításától elállhat kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
283/2018.(X.10.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, ha a Dévaványai 
Sportegyesület (5510 Dévaványa, Sport u. 7., képviselője Dr. Szitás László) a 
Magyar Labdarúgó Szövetség telephely korszerűsítési program „Pályavilágítás 
felújítás” tevékenységre sikeresen pályázik, úgy a 30 %-os önerőt biztosítja, azzal a 
feltétellel, ha az összes költség összege 10 %-ot meghaladó mértékkel emelkedik, 
abban az esetben az önrész biztosításától elállhat.  
Maximális elszámolható költség:    bruttó 8.001.000,- Ft. 
Önerő a maximális elszámolható költség 30 %-a: bruttó 2.400.000,- Ft. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesületet 
a testület döntéséről értesítse.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 
 

 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amelynek 
keretében tájékoztatást kapnak a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” című projekt 
költségvetéséről. A tervezőt azért kérte, hogy jöjjön el a mai ülésre, hogy adjon tájékoztatást a 
képviselők számára az árak változásáról. 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 
kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése 
Dévaványán 2016” című pályázattal 386.746.534,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Elmondja, hogy a kivitelezés költsége 324 millió forint, ezzel a 
költségbecsléssel adták be a pályázatot. A tervek elkészültek, 100 millió forint többlet 
jelentkezett. Ezt követően megvizsgálták, hogyan lehet a műszaki tartalmat csökkenteni, 
amely a költségeket csökkenti.  
Röviden említést tesz arról, hogy mely tartalmat csökkentették, amely kb. 42 millió forint 
mínuszt jelent. 58 millió forint pluszt forrást kell saját erőből biztosítani. Hangsúlyozza, hogy 
ez tervezői ár, nem pedig kivitelezői ár. 
A polgármester megadja a szót Bíró Zsolt ügyvezető részére, hogy adjon egy rövid 
tájékoztatást a jelenlévők számára.  
Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Röviden ismerteti a projekt célját, mely szerint az ipari területek közötti közlekedés biztosított 
legyen a kerékpárosok számára, első sorban a Kisújszállási úton és a Szeghalmi úton az EJT 
Kft. környékén. 
A rendezési tervvel összhangban a Szeghalmi u. – Kossuth u. – Eötvös u. került kijelölésre az 
önkormányzat részéről. 
A pályázatot egy nyomvonaltervvel és egy tervezői költségbecsléssel kellett benyújtani. A 
támogatói okiratot az önkormányzat 2017. év őszén kapta meg. 2018. év tavaszán tudták 
elkezdeni az engedélyek birtokában a kiviteli tervek készítését.  
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Ismerteti az Árpád u. és a Kossuth u. között lévő tervet, amelyet az ott lévő intézményekre, 
piacra való tekintettel készítettek el. Szintén ismerteti a Kossuth u. – Szeghalmi u. közötti 
szakaszra, a Szeghalmi u., valamint az Eötvös u. vonatkozó terveket.  
(A terveket szemlélteti a jelenlévők számára az ülésteremben lévő kivetítőn.)  
Az elkészült tervek alapján kiszámolták a tervezői költségvetést. Elmondja, hogy 2016. évben 
a nettó 216 millió forintra lett megpályázva. A koppenhágai kerékpárút megtervezése nettó 
345,5 millió forintra jött ki, amely jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló pályázati 
forrást. 2016. év óta az árak emelkedtek anyag tekintetében és munkadíjakban egyaránt.  
Megjegyzi, hogy a NVH által kiadott árak alapján kell dolgozniuk, amelyek közül említ 
néhányat. 
Szól a műszaki tartalomcsökkentésről. Elmondja, hogy az önkormányzatnak a koppenhágai 
kerékpáros forgalmi létesítmény megvalósítására jogerős építési engedélye van. A műszaki 
tartalomcsökkentés jelen esetben nem jár építési engedélymódosítással, mivel a paraméterek 
megfelelőek, valamint a célnak megfelel.     
A különbség bruttó 58 millió forint. 
Ismerteti a jelenlévőkkel azt, hogy a kerékpárút és a kerékpársáv kivitelezése hogyan 
valósítható meg.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Bíró Zsolt ügyvezetőnek a tájékoztatást.  
Röviden szól arról, hogy mely szakaszon lesz kerékpárút és mely szakaszokon kerékpársáv, 
valamint említést tesz az aszfaltozásról.  
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, ha a Szeghalmi u. teljes aszfaltozását elhagynák, az 
nagyban csökkentené a költségeket.   
Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy nettó 31,6 millió forintot 
jelentene a Szeghalmi u. teljes szélességében történő aszfaltozása. A Kossuth u. aszfaltozása 
pedig nettó 12,6 millió forint. 
Elmondja, hogy ez szerepel a projektben, amelytől egy esetben lehet eltérni, ha útügyi 
szabvány alól felmentést kér az önkormányzat, amelynek elintézése legalább fél év.  
A projekt tervezésének elindításakor az volt a cél, hogy minél hamarabb engedélyezés legyen, 
mivel az idei évben a megvalósításnak is meg kellene történnie. Tehát az útügyi műszaki 
előírásoktól nem tudnak eltérni, mivel építési engedélyhez kötött.  
Valánszki Róbert polgármester – erre gondoltak, hiszen a kettő összege a plusz 58 millió 
forintot lefedi. Elmondja, hogy azért hagyták így, mivel már egyszer kértek határidő 
módosítást, mely szerint október 31-ről, december 31-re módosítottak.  
A közbeszerzés még nem került kiírásra, mivel előtte tájékoztatni kívánta a képviselőket.   
Elképzelhető az is, ha kiírják a közbeszerzést nem lesz rá jelentkező, hiszen az idő nem lesz 
megfelelő a munkálatok elvégzésére.  
Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője – közbevetőlegesen elmondja, hogy a Magyar 
Közút szabálya szerint november 15-től március 15-ig nem lehet aszfaltozási munkálatokat 
végezni.  
Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint egy esetben van lehetőség határidő 
hosszabbítást kérni, ha a közbeszerzés során nem kapnak ajánlatot, vagy a jelentkezők 
megírják, hogy ezt nem lehet megvalósítani.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – örömmel vette, hogy a 
koppenhágai nevezetű kerékpárút nem valósul meg. A takarítás szempontjából ez nagyon 
körülményes lenne. Véleménye szerint, ha valamit megcsinálnak, akkor az legyen jó. 
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Javasolja, hogy legyen az egész út leaszfaltozva. Említést tesz a költségnövekmény 
igénylésének lehetőségéről.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy 400 millió lehet maximálisan a 
költségnövekmény támogatás. A TOP 3-as pályázatnál 400 millió forint támogatásra lehetett 
benyújtani a pályázatot. Jelenleg 386 millió forintnál tartanak. A fennmaradó 14 millió 
forintos összegről van most szó.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy költségnövekmény igény lezárt 
közbeszerzési eljárást követően lehet benyújtani.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, ha már 
megnyerték a pályázatot, akkor a projekt valósuljon meg. A megvalósítás legyen jó.  
Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy amikor még nem volt ismert 
számukra a pályázati kiírás, akkor önálló vezetésű kerékpárút megvalósításában 
gondolkodtak. Állítja azt a tényt, hogy egy önálló kerékpárút megépítésének költsége sokkal 
kevesebb, mint egy kerékpársávé. Sajnos a pályázati felhívás a koppenhágai kerékpársáv 
megvalósítását írta elő, ettől nem tudtak eltérni, csak ezt támogatta.  
Szól a koppenhágai kerékpársáv előnyeiről, valamint hátrányairól egyaránt.  
Elmondja, hogy a költségemelkedést jelen esetben nettó 8,7 millió forintos inviteles költség is 
növelte. Az Árpád és a Hunyadi u. között a kerékpárút nyomvonalában van elhelyezve a 
telefonos vezeték, amelyet ki kell váltani, nem elegendő védő csöveket elhelyezni, amelybe a 
későbbiek során be lehetne fűzni a vezetékeket.  
Szól a táblázások, felfestések költségeiről is.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 
adott lehetőséggel élni kell. A kerékpárutat és sávot meg kell valósítani úgy, hogy az 
megfelelő minőségű legyen.   
Bíró Zsolt a BERPROMER Kft. ügyvezetője – röviden szól arról, hogy a bölcsődénél és az 
óvodánál hogyan fog megvalósulni a kerékpárút, valamint a kiemelt közvilágításról, 
kerékpártárolóról, hulladékgyűjtőről, csapadékvíz-elvezető zárttá tételéről, kijelölt gyalogos 
átkelőhelyek létesítéséről.   
Szól a forgalombiztonsági szempontokról, - amelyet az auditor tett szóvá - a gépjármű 
megállók hivatalossá tételéről, parkolókká alakításáról.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a pályázatban 324 millió forint van a 
kivitelezésre, van egy 19 millió forintos tartalék a támogatási szerződés szerint, amelyet ebbe 
bele lehet hozni, van 6 millió forint átcsoportosítás más sorokról, a 14 millió forintos 
költségnövekmény is csökkentené.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy 30 millió forintról van még szó.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003 kódszámú „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016” című projekt 
költségvetéséről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadja a következő határozattal:  
 

Határozat: 
284/2018.(X.10.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-
00003 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat 
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kiépítése Dévaványán 2016” című projekt költségvetéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  - 

 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy miután kiléptek a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból, 
a Társulás szerint 2,6 millió forinttal tartoznak az önkormányzat felé. Tóth Julianna 
intézményvezető szerint ez az összeg nem valós, jóval magasabb, így az önkormányzat azt 
nem fogadta el. A Társulás magasabb összeget nem hajlandó megfizetni, ezért független 
könyvvizsgálót kértek fel a Dévaványa és Ecsegfalva társulásból való kilépésével kapcsolatos 
pénzügyi elszámolás elkészítésére, amelynek díja 580.000,- Ft+Áfa, az összeg Dévaványa 
Város Önkormányzatát terheli. Az ellenőrzést a Menyhért és Társa Kft. nyerte el, 20 
vizsgálati napon fognak dolgozni. 
A piac kapcsán elmondja, hogy Tóbiás Gábor vállalkozó felmondta az üzemeltetésre 
vonatkozó szerződését. A polgármester kérte, hogy várja meg, amíg az új piac megnyit és 
elindul, segítsen az önkormányzatnak még néhány alkalommal.  
El kell gondolkozniuk azon, miként működtessék ezután a piacot.  
Kiadhatják továbbra is vállalkozásba, vagy működtethetné az önkormányzat is. A költségek 
ismeretében a kedvezőbb megoldást kell alkalmazni.  
A polgármester elmondja, a napközi konyha működtetésére vonatkozó beszerzési eljárás 
kiírása folyamatban van. Említést tesz a pályázatban szereplő súlyszámok meghatározásáról. 
Szól a dolgozók foglalkoztatási lehetőségéről is.  
Kéri a képviselőket, formáljanak véleményt, hogy milyen úton induljanak el a piac 
üzemeltetésében. 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – mindenképpen kérjék a jelenlegi üzemeltető véleményét és 
segítségét, hiszen ő ismeri az árusokat, a számukra szükséges területek nagyságát. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a vásárokról és piacokról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján 100,- Ft/m a helypénz, az egyéb vásárokon 
szedett díjak mértékét nem ismerik. 
Kiss Károly alpolgármester – az élőállat árusítására fix helyet kellene kijelölni a piac 
területén. 
A napközi konyha kapcsán elmondja, mindenképpen a főzőkonyha létesítésére törekedjenek. 
Valánszki Róbert polgármester – egyetért az alpolgármester úrral, de a súlypontok 
meghatározásánál a megfelelő mennyiségű étel biztosítását kell előtérbe helyezniük. Ha 
főzőkonyha lesz, biztosan újra kell engedélyeztetni, mert elavult a jelenlegi állapotában. 
Elmondja, a Váradi Károllyal kötött szerződés szerint a december 31-én meglévő nyersanyag 
készletet az önkormányzatnak meg kell vásárolnia a vállalkozótól. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, egyetért 
azzal, hogy a piacot az önkormányzat működtesse, úgy gondolja, erre megfelelő alkalmazottal 
is rendelkeznek, aki piaci napokon el tudná látni a felügyeletet. 
Az étkeztetés kapcsán meglátása, ha egy modern, mindennel felszerelt főzőkonyhát 
szeretnének kialakítani, az több tíz millió forintos beruházást jelentene. 
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Valánszki Róbert polgármester – tehát a képviselők egyetértenek abban, hogy a piac 
működtetését ne hirdessék még, legyen önkormányzati fenntartású és működtetésű. 
A helypénz jelenleg nagyon alacsony összegű, azon mindenképp emelniük kell, hiszen az új 
épület miatt jóval drágább lesz a piac fenntartása. 
A piac műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedélyt megkérték az illetékes 
hatóságtól, így valószínűleg már októberben megnyílhat. 
Elmondja, a piac kapcsán a mázsaházról is dönteniük kell, hogy ki üzemeltesse tovább. 
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – mindenképpen 
működjön tovább. A helyi vállalkozók között van olyan személy, aki ezt a feladatot el tudja 
látni, hiszen ők használják az épületet. 
Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a soron következő 
testületi ülés nem október 25-én, hanem október 31. napján kerül megtartásra. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
A polgármester az ülést 1645 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyző 

 
 
 
 


