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DV/364-21/2018. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2018. november 29-én 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester 
Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képvisel  

   Kanó József   képvisel  
Németi József   képvisel  
Tomasovszky Sándor  képvisel  
Molnár Tünde   képvisel   

 
Távolmaradt:  Földi Imre   képvisel  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyz   
   
  
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin ügykezel  
 
Meghívottak: Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezet je, dr. Smiri Sándor a 
Gyomaendr di Járási Hivatal hivatalvezet  helyettese, Szarka Andrea aljegyz , Faragóné 
Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet , Feke László műszaki irodavezet , Juhász Sándor az 
Agricola Dévaványa Kft. ügyvezet je, Tóth Julianna a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény igazgatója.  
  
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képvisel it, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képerny je el tt lév  dévaványai érdekl d  lakosokat.  
A polgármester külön köszönti Rédei Józsefet a Békés-Medical Kft. ügyvezet jét, valamint 
dr. Smiri Sándort a Gyomaendr di Járási Hivatal hivatalvezet  helyettesét. 
 
A polgármester elmondja, hogy Földi Imre képvisel  a mai ülésen nem jelent meg, aki 
távolmaradásának okát jelezte.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képvisel -testület létszáma: 8 f . 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Békés Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

El adó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezet je 
 

3. A 2019. évi el zetes költségvetés megtárgyalása. 
El adó:   Valánszki Róbert polgármester  
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4. A 2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

El adó:  Bakó Bernadett a DÁMK intézményvezet je 
 

5. Az önkormányzat mez gazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 
nemenként, illetve növényfajtánként). 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  

 
6. Beszámoló az Agricola Kft. tevékenységér l. 

El adó:  Juhász sándor a Kft. ügyvezet je 
 

7. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum éves 
munkájáról. 
El adó:  Mile Lajos a Fórum elnöke  
 

8. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadása.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet   

 
9. Dévaványa Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

El adó:   Valánszki Róbert polgármester  
 

10. Mázsaház helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény elfogadásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  
 

11. A volt téglagyári területen felhalmozott beton- és téglatörmelék törésére érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet   

 
12. A lakások és helyiségek bérletér l szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról döntéshozatal.  
El adó: Czene Boglárka jegyz  

 
13. A 2019. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramokban való részvételr l döntéshozatal.    
El adó:   Valánszki Róbert polgármester  

 
14. Reumatológiai szakrendelés működtetésével kapcsolatos döntéshozatal.  

El adó:   Valánszki Róbert polgármester  
 
Zárt ülés: 

1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekr l döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2. Murányi Norbert által bérelt külterületi szántók haszonbérleti díjának fizetési 
halasztására vonatkozó kérelemr l döntéshozatal.  
El adó: Valánszki Róbert polgármester  

 



3 
 

3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételr l döntéshozatal.  
El adó:  Szarka Andrea aljegyz   

 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képvisel k nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   
Határozat: 
321/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2018. november 29-én tartandó 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Békés Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

El adó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezet je 
 

3. A 2019. évi el zetes költségvetés megtárgyalása. 
El adó:   Valánszki Róbert polgármester  

 
4. A 2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

El adó:  Bakó Bernadett a DÁMK intézményvezet je 
 

5. Az önkormányzat mez gazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 
nemenként, illetve növényfajtánként). 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  

 
6. Beszámoló az Agricola Kft. tevékenységér l. 

El adó:  Juhász sándor a Kft. ügyvezet je 
 

7. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum éves 
munkájáról. 
El adó:  Mile Lajos a Fórum elnöke  
 

8. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadása.  
El adó: Feke László műszaki irodavezet   

 
9. Dévaványa Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

El adó:   Valánszki Róbert polgármester  
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10. Mázsaház helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény elfogadásáról 
döntéshozatal. 
El adó:  Szarka Andrea aljegyz  
 

11. A volt téglagyári területen felhalmozott beton- és téglatörmelék törésére érkezett 
ajánlatokról döntéshozatal. 
El adó: Feke László műszaki irodavezet   

 
12. A lakások és helyiségek bérletér l szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról döntéshozatal.  
El adó: Czene Boglárka jegyz  

 
13. A 2019. évi Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 

Járási Startmunka Mintaprogramokban való részvételr l döntéshozatal.    
El adó:   Valánszki Róbert polgármester  

 
14. Reumatológiai szakrendelés működtetésével kapcsolatos döntéshozatal.  

El adó:   Valánszki Róbert polgármester  
 
Zárt ülés: 

1. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekr l döntéshozatal. 
El adó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

2. Murányi Norbert által bérelt külterületi szántók haszonbérleti díjának fizetési 
halasztására vonatkozó kérelemr l döntéshozatal.  
El adó: Valánszki Róbert polgármester  

 
3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételr l döntéshozatal.  
El adó:  Szarka Andrea aljegyz   

 
Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kiegészítést nem kíván 
tenni.  
Röviden szól a legutóbbi munkaterv szerinti ülés óta történt eseményekr l.  

- 2018.10.26-án átadásra került a Dévaványa-Gyomaendr d közötti útszakasz. 
- 2018.10.27-28-án került megrendezésre a VIII. Kádár Ferenc Országos Népzene és 

Néptáncverseny. A rendezvény jól sikerült.  
- 2018.11.06-án Békéscsabán a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon járt, ahol a 

szennyvízteleppel kapcsolatos megbeszélés volt. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
eljárást indít a szennyvíztelep folyamatos bírságolása ügyében. Határid  kitűzésével 
szeretnék az önkormányzatot arra bírni, hogy a szükséges rekonstrukciót, felújítást 
végezzék el. Az aggályokat ott is elmondta, valamint nem az önkormányzaton múlik a 
rekonstrukció. Elmondta azt is, ha az önkormányzat rendelkezésére bocsátják azt a 1,5 
milliárd forintot, amibe kerülne az új telep megépítése, akkor a megvalósítás nem az 
önkormányzaton múlna. Annak érdekében, hogy a folyamat elinduljon, tettek érte. 
Megterveztették az új szennyvíztisztító-telepet. Igyekszenek el segíteni azt, hogy 
visszakerüljenek az agglomerációs rendeletbe. A kapott információ alapján az idei 
évben még erre sor is fog kerülni. Ha a fejlesztéssel érintett település megjelölést 
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megkapják, akkor a közeljöv ben, 3 éven belül reméli a kivitelezés is megtörténhet. 
Azt ellen rzik, hogy az önkormányzat miért nem csinálja meg. Tudják, hogy a 
központi irányítószervek a felel sek.  

- 2018.11.12-én Békésen KBC ülésen vett részt, ahol a költségvetésr l tárgyaltak.  
- 2018.11.14-én a Szociális Munka napja került megrendezésre.  
- 2018.11.15-én rendkívüli képvisel -testületi ülés volt, ahol a következ kr l döntöttek: 

o A helyi termel i piac működésér l és üzemeltetésér l szóló önkormányzati 
rendeletet alkották meg.  

o Az Agricola Dévaványa Kft. földhaszonbérleti szerz déseinek meghosszabbítására 
irányuló kérelemr l döntöttek. 
2023. december 31. napjáig meghosszabbítják a szerz déseket, mivel a Kft. 
pályázatot kíván benyújtani ökológiai gazdálkodási célprogramra, amelynek egyik 
feltétele az ő éves id tartamra szóló földbérlet. 

o A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
alapdokumentumainak módosításáról döntöttek. (Alapító okirat, SZMSZ, Szakmai 
Program.) 

o A Képvisel -testület úgy döntött, hogy az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-16-2017-
00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 1. és 2. sz. lakás kivitelezésére” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Feke László egyéni vállalkozó 
összesen nettó 7.8Ő2.360,- Ft + 2.117.437,- Ft = bruttó 9.9ő9.797,- Ft összegű 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

o A Képvisel -testület úgy döntött, hogy az „Ajánlattétel a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-
00003, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 valamint az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
kódszámú pályázatok keretében ellátandó műszaki ellen ri feladatok biztosítására” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Kontroll-Centrum Kft. (5553 
Kondoros, r u. 36.) összesen nettó ő.299.213,- Ft + Áfa = bruttó 6.730.000,- Ft 
összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

- 2018.11.19-én a helyi középiskolában járt hat gyermek munkáját ismerte el. A fodrász 
tanulók ismét hozták a t lük megszokott színvonalat. Európa Bajnokságon 3 arany, 3 
ezüst és 2 bronz min sítést szereztek. Elmondja, hogy a gyerekek Ő.,ő., 6., 7. és 8. 
helyet is szereztek. Volt olyan versenyszám, amelyben az els , a második és a 
harmadik helyet is dévaványai diákok szerezték meg. Nagyon dicséretes az 
eredményük.  

- 2018.11.20-21-én Szarvason a Települések Országos Szövetsége által szervezett 
konferenciát vettek részt a gazdálkodási irodavezet vel és a f könyvel vel. Minél 
több információt próbáltak leszűrni a következ  évi költségvetéssel kapcsolatos 
tájékoztatóból.  

- 2018.11.30-án, a holnapi napon lesz a termel i piac átadása, az érdekl d ket 
szeretettel várják.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlév ket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekr l.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekr l kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
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valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekr l a 
következ  határozattal: 
 

Határozat: 
322/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 261/2018.(IX.27.), 
283/2018.(X.10.), 287/2018.(X.31.), 288/2018.(X.31.), 289/2018.(X.31.), 
290/2018.(X.31.), 295/2018.(X.31.), 297/2018.(X.31.), 298/2018.(X.31.), 
299/2018.(X.31.), 300/2018.(X.31.), 301/2018.(X.31.) Dv. Kt. határozatok és a 
304/2018.(X.31.), 305/2018.(X.31.), 306/2018.(X.31.), 307/2018.(X.31.), 
308/2018.(X.31.), 309/2018.(X.31.) Dv., Kt. zárt ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekr l.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyz könyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az els  napirendi pontra, amely a Közmeghallgatás a 
lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása. 
A polgármester megállapítja, hogy a napirend kapcsán a lakosság részér l érdekl d  nem 
jelent meg.  
Bízik abban, hogy érdekl d  azért nem jelent meg, mivel más fórumokon a kell  tájékoztatást 
megkapják. Az ajtaja a lakosok el tt mindig nyitva áll, kérdéseikre a választ megkapják. 
A polgármester a közmeghallgatás napirendet lezárja.  
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a Gyomaendr d-Dévaványa 
Központi orvosi ügyelet munkájáról. 
Az ügyvezet  úr a beszámolót elkészítette, amelyet megküldött az önkormányzat számára. A 
beszámoló részletes, mindenre kiterjed .   
A polgármester elmondja, hogy diagramokkal és statisztikai adatokkal is szemléltetik 
tevékenységüket.  
Elmondja, hogy sürg sségi betegellátásról lenne szó az ügyeleti ellátás során, de lényegesen 
több az indokolatlan bejelentés és hívás, mint ami idetartozna.  
Úgy gondolja, hogy az ügyeleti rendszert valamilyen formában tovább kell működtetni. 
Elmondja, hogy az idei évben egy panasz érkezett hozzá az elmúlt hét folyamán. Ez ügy 
kapcsán az ülést megel z en egyeztetett az ügyvezet vel, kielégít  magyarázatot kapott.   
A polgármester megadja a szót Rédei József ügyvezet  részére, ha a leírtakhoz van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Rédei József a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezet je – köszönti az 
ülésen megjelenteket.  
Problémaként merült fel az, hogy az Országos Ment szolgálat munkatársaival egy épületben 
és azon belül is egy helyiségben dolgoznak a munkatársaik, ami felszültséget okoz a 
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betegellátás során. A személyes értékek és az ügyelet által használt gyógyszerek, eszközök 
rzése, használata sem ellen rizhet  így. Ennek megoldásában kérnek segítséget.   

Valánszki Róbert polgármester – a ment s dolgozók folyamatosan itt tartózkodtak a 
hídlezárás miatt, így elkerülhetetlen volt néhány konfliktus. Elmondja, mivel a hídzár 
megszűnt, így kevesebb az együtt eltöltött id , valamint további helyiség is lesz biztosítva. 
Bízik abban, hogy a probléma megoldódik.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy mondja el az 
ülésen elhangzottakat.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a beszámolót részletesen megtárgyalta ülésükön. 
A bizottságuk a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. További jó 
munkát kívánnak a sürg sségi ellátásban dolgozóknak. Panasz az ellátás kapcsán nem 
érkezett, amib l megállapítható, hogy a munkát tisztességesen végzik.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket.  
Aki elfogadja a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját – a 
Gyomaendr d-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munkájáról – kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 

Határozat: 
323/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Békés Medical Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. beszámolóját – a Gyomaendr d-Dévaványa Központi orvosi ügyelet 
munkájáról – jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képvisel -testület az ügyvezet nek és a Kft. dolgozóinak további eredményes 
munkavégzést kíván.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid : - 

 
(A Békés Medical Kft. beszámolója a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pontra, amely a 2019. évi 
el zetes költségvetés megtárgyalása. 
Elmondja, hogy most is, mint minden évben elkészült Dévaványa Város Önkormányzatának 
2019. évi el zetes költségvetése. A feladatok ellátásában nem történt változás. Dévaványa 
Város Önkormányzatának költségvetésébe beépül a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal, a Dévaványai Általános Művel dési Központ és a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény költségvetése. A következ  évi minimálbér és garantált 
bérminimum összege még nem ismert, a szociális hozzájárulási adó mértéke egyel re nem 
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változott. A központi költségvetésb l lehívható támogatások összege még szintén nem ismert 
teljes körűen. Az el zetes költségvetés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 
került összeállításra. 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi f összege tervezet szintjén 1.27Ő.167.000,-
Ft, a kiadási oldal 3.007.36Ő.000,- Ft. A különbözet 1.733.197.000,- Ft. Ebb l 
1.257.749.000,- Ft az az összeg, amely 2018. évben kiutalásra került a nyertes pályázatokra és 
nem lett felhasználva. Ez az összeg a maradványban fog megjelenni. Ha e nélkül számolják a 
bevételi és kiadási f összeg különbözetét, akkor a forrás hiány Ő7ő.ŐŐ8.000,- Ft, amelyb l a 
működési hiány 1ő2.922.000,- Ft, a fejlesztési hiány 322.ő26.000,- Ft. Ezen összeg a 
lényeges, ezt kell lefaragni.  
Elmondja, hogy a Költségvetési Egyeztet  Munkacsoport tagjaira tettek javaslatot a bizottsági 
ülésen. Az ülések nyilvánosak, intézményvezet ket, irodavezet ket is szívesen látják. 
A munkacsoport els  ülése januárban lesz. Ebbe a költségvetésbe még nincs beépítve a 
minimálbér emelkedéséb l adódó plusz költség, amihez plusz forrást is remélnek.  
Elmondja, hogy a beruházások között a futó és folyamatban lév  pályázatok szerepelnek.   
Elmondja azt is, hogy négy utcában megalakult az úttársulás. Itt majd egy ütemezésre kell 
törekedniük. Ha a befizetések a tervnek megfelel en történnek, abban az esetben elindulhat a 
tervezési eljárás. A testület eldönti majd, hogy mind a négy utcában megvalósulhat az út, vagy 
pedig ütemezve.  
Tervezve van a temet ben a kerítés építése, ami az utóbbi id ben visszhangot keltett. Úgy 
gondolja, hogy ezek orvosolható költségek lesznek a költségvetésben.   
A költségvetés tervezet végleges elfogadásáig egyeztetések szükségesek a csökken  negatív 
egyenlegű költségvetés készítése érdekében. Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a 
követeléseik beszedésére.  
Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet  részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet  – elmondja, hogy a költségvetést a 
központi költségvetésb l származó bevétel nagyban befolyásolja. Elmondja, hogy a hiányt le 
kell faragni.  
A központi költségvetésb l lehívható támogatások összege még nem ismert, amelynek 
kiközlése december végén, január elején várható. Ezen támogatási összeg ismeretében tudnak 
hozzákezdeni a munkához. A minimálbér összege sem ismert még.   
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlév k számára.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezet nek az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére. 
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén részletesen foglalkozott a témával.  
A polgármester már említette, hogy a költségvetés összeállításáig van még mit tenni. A 
munkának még nagyon az elején vannak, de ez már számukra egy iránymutatás. Meglátása, 
hogy a hiányt le tudják faragni.   
Javasolja a Költségvetési Egyeztet  Munkacsoport létrehozását, valamint annak összehívását 
az el z  évekhez hasonlóan.  
A munkacsoport tagjainak javasolja a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjait, a 
polgármestert, az alpolgármestereket, a bizottságok elnökeit, a jegyz t. A munkacsoport 
üléseire az intézményvezet ket is meg fogják hívni. A munkacsoport els  ülését január 
közepére tervezik.  
Bízik benne, hogy pozitív lesz a pénzügyi teljesítés az idei évben.  
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertess az Oktatási Bizottság 
ülésén elhangzottakat.  
Németi József az Oktatási- Közművel dési és Sport Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, 
hogy az el terjesztést a bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták.  
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület 
felé. Egyetértenek azzal, hogy a Költségvetési Egyeztet  Munkacsoport az el z  évekhez 
hasonlóan folytassa a munkát.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy az 
el terjesztést a bizottságuk szintén megtárgyalta.   
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület 
felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Valóban nem kevés azon összeg, amely az írásos anyagban hiányként szerepel. Röviden 
említést tesz a maradvány összegér l.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képvisel -testület tagjait. 
Aki egyetért a Költségvetési Egyeztet  Munkacsoportot létrehozásával, valamint azzal, hogy 
bízzák meg a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, és a Költségvetési Egyeztet  
Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel közösen tekintsék át a 2019. évi el zetes 
költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytassanak egyeztetéseket az önkormányzati 
intézmények vezet ivel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza: 
 
Határozat: 
324/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy 13 tagú Költségvetési 
Egyeztetési Munkacsoportot hoz létre, amely a költségvetési egyensúly megteremtése 
érdekében folytasson egyeztet  tárgyalásokat a kialakított ütemterv szerint.  

 
A munkacsoport az alábbi személyekb l áll:  

- Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
- Valánszki Róbert polgármester, 
- Mile Lajos alpolgármester, 
- Kiss Károly alpolgármester, 
- Németi József az Oktatási- Közművel dési és Sport Bizottság elnöke, 
- Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja,  
- Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 
- Tomasovszky Sándor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 
- Molnár Tünde képvisel ,  
- Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 
- Kissné Varga Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, 
- Czene Boglárka jegyz ,  
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- Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet . 
 
A Képvisel -testület megbízza a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és a Költségvetési 
Egyeztet  Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel közösen tekintse át a 2019. évi 
el zetes költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytasson egyeztetéseket az 
önkormányzati intézmények vezet ivel. 
 
Felel sök:   Valánszki Róbert polgármester,   Czene Boglárka jegyz ,  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet ,  irodavezet k, minden terület szakmai vezet je,  Intézményvezet k. 
Határid : folyamatos 
 
(Az önkormányzat 2019. évi el zetes költségvetése a jegyz könyv mellékletét képezi.)  
 
 
4.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2019. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy minden évben a novemberi testületi ülésen fogadják el a 
következ  évi ünnepség- és rendezvénytervet.  
A 2019. évi rendezvénytervet hasonlóan állították össze, mint az utóbbi években. A könyvtár 
programjai nem kerültek beépítésre a tervbe, kiegészítést megkapták a képvisel k. 
Ha átlapozzák a tervet látható, hogy minden hónapban sok a program, mindenki megtalálhatja 
számára a megfelel t.  
Véleménye szerint a terv mindenre kiterjed . Egy bizonytalansági faktor van a tervben. 
Elmondja, hogy a művészeti iskola telephelye felújításra fog kerülni. Az elmúlt években ott 
megtartott rendezvények kiléte bizonytalan, mivel nem tudják, hogy a felújítás mikor fog 
elkezd dni. A rendezvényeknek más helyszint keresnek, ha elkezd dik a felújítás.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a jelenlév kkel a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Németi József az Oktatási- Közművel dési és Sport Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, 
hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a könyvtár programjai nem szerepelnek a tervben. 
Ezt pótolták. Az ülésen is szó esett az épület felújításáról.  
A bizottság elnökének véleménye, hogy mindenki megtalálhatja a következ  évben is a 
számára kedvez  programokat.  
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2019. évi ünnepség- és rendezvénytervet a 
testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A bizottsági ülésen felvetette és ezen az ülésen is felveti, hogy el kellene gondolkodni azon, 
hogy a Kádár Ferenc Népdal és Néptáncverseny csak városi rendezvény legyen, vagy pedig 
visszaadják a Folkműhely Egyesületnek azzal, hogy a továbbiakban is nyújtanak anyagi 
segítséget. Célszerű lenne err l is most döntést hozni. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  
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Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy két évvel ezel tt  vetette fel, hogy városi 
rendezvény legyen a Kádár Ferenc Népdal és Néptáncverseny. Az elmúlt két év tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy közös szervezésben nem működik jól így a rendszer. Véleménye 
szerint most hagyják benne a rendezvénytervben. A Foldkműhely Egyesület vezet jével 
egyeztessenek, hogy vissza kívánják-e venni a rendezvényt. Ez esetben anyagi támogatást 
nyújtsanak az egyesület számára. Tehát egyeztetést javasol az egyesülettel.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Mile Lajos alpolgármesternek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester számára.  
Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint az els  öt rendezvénynél nagy probléma 
nem merült fel, a szervez k sikeresen megoldották. Véleménye szerint az egyesület és az 
önkormányzat sikeresen megoldotta az egyre nagyobb létszámú rendezvényeket. Úgy 
gondolja, hogy a civil szervezet az önkormányzat támogatása nélkül nem tudná megvalósítani 
ilyen színvonalasan a rendezvényt. A polgármester által említett két megoldás közül kell 
választaniuk.     
Valánszki Róbert polgármester – Mile Lajos alpolgármester által elmondottakat el tudja 
fogadni. Javasolja, hogy az alpolgármester folytasson egyeztetést az egyesülettel.  
Javasolja, hogy most maradjon a tervben, az egyeztetést követ en pedig lehet módosítani a 
tervet, ha másképpen döntenek.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel -testület tagjait.  
Aki elfogadja a 2019. évi városi ünnepség- és rendezvénytervet a kiegészítésekkel együtt kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  

 
Határozat: 
325/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2019. évi városi ünnepség- és 
rendezvénytervet elfogadja.  
 
A Képvisel -testület megbízza Mile Lajos alpolgármestert, hogy folytasson egyeztetést 
a Folkműhely Egyesület vezet jével a Kádár Ferenc Népdal és Néptáncverseny 
megrendezésével kapcsolatban.  
 
Felel sök:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felel sök 
Határid :  a tervben foglaltak szerint 
Melléklet:  2019. évi ünnepség- és rendezvényterv  

 
(A képvisel -testület által elfogadott 2019. évi ünnepség- és rendezvényterv a jegyz könyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
5.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat mez gazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, 
illetve növényfajtánként). 
A mez gazdasági tevékenységet az idei évben is a növénytermesztést fedte le. 
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Az önkormányzat mez gazdasági tevékenységér l készült anyagban látható, hogy mekkora 
területeken milyen növénykultúrákat termesztettek.  
Napraforgóból 118,Ő tonna került tárolásra tisztítás után, a termésátlag 2,3 tonna. 
Értékesítése folyamatban, 8Ő.000,- Ft/tonna vételárral számoltak. Igyekszenek a legjobb áron 
értékesíteni.  
Bemutatásra kerültek a kiadások és a bevételek is az írásos anyagban.  
A mez gazdasági tevékenységb l származó bevételek nem fedezik a kiadásokat. A 
támogatásokkal együtt meghaladják azt. 16.12ő.ő0Ő,- Ft pozitív eredménnyel tudják zárni az 
évet. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. Örömmel látták, hogy a mez gazdasági 
tevékenység pozitív eredményt mutat.   
Javaslatuk a testület felé, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az önkormányzat mez gazdasági 
tevékenységér l szóló tájékoztatót fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
 

Határozat: 
326/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat 2018. évi 
mez gazdasági tevékenységér l szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  - 

 
(Az önkormányzat 2018. évi mez gazdasági tevékenységér l szóló tájékoztató a jegyz könyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
6.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Agricola Dévaványa Kft. tevékenységér l szóló tájékoztató megtárgyalása.  
Elmondja, hogy a tájékoztató tartalmazza a Kft. bevételét és kiadásait, amelyet Szűcs József 
könyvel  készített.  
Elmondja, hogy a testületi ülést megel z n az Agricola Dévaványa Kft. taggyűlése volt, ahol 
az anyagot megtárgyalták.   
Az anyagból látható, hogy az adózott eredmény 10.9ő0.000,- Ft volt az elmúlt évben, az idei 
évben 7.60ő.000,- Ft. Elmondja, hogy a területalapú támogatásból 7,ő millió forint érkezett. 
Elmondja, hogy korábbi testületi ülésen megszavazták azt, hogy az Agricola Kft. az 
önkormányzattól bérelt külterületi ingatlanok földhaszonbérleti szerz dését további öt évre 
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meghosszabbítják, mivel a Kft. pályázatot kíván benyújtani ökológiai gazdálkodási 
célprogramra, amelynek egyik feltétele az ő éves id tartamra szóló földbérlet.  
El kell gondolkodni azon, hogy a plusz forrást hogyan hasznosítsák.  
A polgármester megadja a szót Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezet je 
részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  
Juhász Sándor az Agricola Dévaványa Kft. ügyvezet je – az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítést nem kíván tenni. A felmerül  kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. A feltett kérdésekre választ kaptak.  
Javaslatuk a testület felé, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az Agricola Dévaványa Kft. tevékenységér l 
szóló tájékoztatót fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  

 
Határozat: 
327/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Agricola Dévaványa Kft. 
(őő10 Dévaványa, H sök tere 1. sz.) 2018. évi tevékenységér l szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  - 

 
(Az Agricola Dévaványa Kft. 2018. évi tevékenységér l szóló tájékoztató a jegyz könyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
7.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum éves munkájáról szóló 
beszámoló megvitatása. 
Az írásos anyag összefoglalja mind azt a tevékenységet, amelyet az egyesület folytat. 
Részletesen be lett mutatva, hogy mely rendezvényeken vettek részt. 
A polgármester elmondja, hogy ezt a tevékenységet folytatni kell. Bízik abban, hogy a 
működtetésre tudnak pályázati forrást szerezni.  
A polgármester megadja a szót Mile Lajos a Kábítószer Egyeztet  Fórum elnöke részére. 
Mile Lajos a Kábítószer Egyeztet  Fórum elnöke, alpolgármester – köszönti az ülés 
valamennyi résztvev jét, valamint a tévé képerny je el tt lév  lakosokat. 
A beszámoló valóban részletesen bemutatja tevékenységüket.  
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban van problémájuk, ami nem helyi probléma. A benyújtott 
pályázatokat a tavasz folyamán bírálják el, az elnyert támogatással június 30-ig el kell 
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számolni. Egy szűk félév áll rendelkezésükre a programok végrehajtására. Az év második 
felében már nem igazán van forrás programokra.   
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a fórum munkáját részletesen megtárgyalták.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlév k számára. 
A felmerül  kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Mile Lajos alpolgármesternek az 
elmondottakat.  
Elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság is véleményezte ülésén. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk a beszámolót véleményezte, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé. 
Köszönik a Kábítószer Egyeztet  Fórumban résztvev k munkáját.  
A fórum munkája nem elég látványos, de ett l függetlenül nagyon fontos és eredményes.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Elmondja, hogy a KEF sok rendezvényen képviseltette magát. Bízik abban, hogy a benyújtott 
pályázatok sikeresek lesznek és a következ  évben is tudják folytatni a munkát.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki elfogadja a Kábítószer Egyeztet  Fórum 2018. évi beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ  határozatot hozza:  

 
Határozat: 
328/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Kábítószer Egyeztet  Fórum 
2018. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid : azonnal 

 
(A Kábítószer Egyeztet  Fórum 2018. évi beszámolója a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyert az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 
kódszámú, „Teremts Esélyt Program - Dévaványa” című pályázati konstrukció 
megvalósításához.  A pályázat kötelez  részét képezi egy Ifjúsági Cselekvési Terv 
elkészíttetése és Képvisel -testület általi elfogadása, melynek megvalósításához helyi 
beszerzési eljárás keretében választották ki a megvalósítót. A Cselekvési Tervet, annak 
Képvisel -testületi elfogadását megel z en az Új Nemzedék Központ mentorának 
láttamoznia kellett, melyr l szóló elfogadó levelet szintén mellékelték az el terjesztéshez. 
Elmondja, a terv részletezi, hogy a fiatalok miért mennek el a településr l, hogyan tudnák 
ket itt tartani. Vannak benne olyan részek, amelyek megfontolandók. Fontosnak tartja 

elmondani, hogy ezen pályázat mögött 86 millió forint van. Ebb l az összegb l kerül négy 
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lakás felújításra, amelyeket 3ő év alatti fiatalok számára adják ki 2Ő hónapra, amely id szak 
alatt nem kell bérleti díjat fizetniük. A lakás biztosításával a fiatalok itt maradását tudják 
el segíteni, ösztöndíjakat tudnak fizetni ezen összegb l.   
Bízik abban, hogy a fiatalok megtalálják azokat a szegmenseket, amiért érdemes a településen 
maradniuk.  
Volt egy kérd ív is, amelynek tapasztalatai is beépültek az anyagba.  
Ezen anyagot kell most megtárgyalniuk és elfogadniuk.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta képvisel  részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. Az Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadását 
javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk szintén javasolja elfogadásra az Ifjúsági Cselekvési Tervet. Megállapították, hogy 
egy nagyon komoly anyag került beterjesztésre. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki elfogadja az Ifjúsági Cselekvési Tervet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
 

Határozat: 
329/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-0003 
kódszámú „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű pályázat keretében 
elkészült Ifjúsági Cselekvési Tervet jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert az Ifjúsági Cselekvési Tervben 
megfogalmazott további részletek kidolgozásával és a megvalósítás során a 
szükséges döntések meghozatalával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  értelemszerű 
Melléklet:  Ifjúsági Cselekvési Tervet 

 
(Az elfogadott Ifjúsági Cselekvési Terv a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkér nek a 
közbeszerzésekr l szóló 201ő. évi CXLIII. törvény Ő2. § (1) bekezdése és Dévaványa Város 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész Ő.1. pontja alapján a költségvetési év 
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elején, de legkés bb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie 
az adott évre tervezett közbeszerzéseir l. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2018. 
évre szóló közbeszerzési tervet a Képvisel -testület a 36/2018.(II.22.) Dv. Kt. határozatával 
fogadta el.  
A közbeszerzési terv eddig egyszer volt módosítva. 
A Képvisel -testület által elfogadott közbeszerzési terv módosítását az indokolja, hogy a 
közbeszerzési terv elkészítése óta új közbeszerzés indul. 
 
A 2018. évre szóló közbeszerzési tervbe bekerül  új közbeszerzés: 

A közbeszerzés tárgya Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárásfajta 

Id beli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor  

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

el zetes 
összesített 

tájékoztató 
közzétételére? 

Megindítás 
tervezett 
id pontja 

Szerz dés 
teljesítésének 

várható 
határideje 

Szolgáltatás  

Közétkeztetési 
szolgáltatás uniós Kbt. 113. § 

2018. IV. 
negyedév 

2023. IV. 
negyedév 

nem 

 
Elmondja, hogy a Magyar Közbeszerzési Hatóságtól nem került ki határid ben az uniós 
felhívásokat megjelentet  szervezethez a felhívás. Ezen a hétnek a keddjén, 9 órakor jelent 
meg a felhívás. A csúszás miatt módosítás szükséges a felhívásban, mivel kedden jelent meg 
és a hétf i napon lett volna a telephelyek bejárására a lehet ség.   
Elmondja, ha az eljárás eredményeként január 1-jét l nem tudnak szerz dést kötni, abban az 
esetben egy közétkeztet  céget meg fognak keresni és szerz dést kötnek a feladatellátására 
egy eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig.  
Bízik abban, hogy az eljárás eredményes lesz.  
Tehát az elmondottak miatt szükséges módosítani Dévaványa Város Önkormányzatának 
36/2018.(II.22.) Dv. Kt. határozatával elfogadott, és a 29ő/2018.(X.31.) Dv. Kt. határozatával 
módosított 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. A közbeszerzési terv módosításával 
egyetértenek a határozati javaslatban foglaltak szerint.  
Az ülésen merültek fel kérdések, amelyekre kielégít  válasz kaptak.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a közbeszerzési terv módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
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Határozat: 
330/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a közbeszerzésr l szóló 201ő. évi 
CXLIII. törvény. Ő2. § (3) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az ajánlatkér  vonatkozásában 
 

1. Az ajánlatkér  neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzata 
őő10 Dévaványa, H sök tere 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. ő. § (1) bekezdés c) pont]; 
3. Uniós értékhatárt elér , vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: 1 db 
4. Nemzeti értékhatárt elér , vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 8 db. 
5.  A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szerepl  közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba 
foglalva a következ k: 

A közbeszerzés 
tárgya 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárásfajta 

Id beli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor  

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

el zetes 
összesített 

tájékoztató 
közzétételére? 

Megindítás 
tervezett 
id pontja 

Szerz dés 
teljesítésének 

várható 
határideje 

Árubeszerzés  
- - - - - - 
Építés  
Gólyahír bölcs de 
építése 

nemzeti 
Kbt. 11ő. §. 

(1.) 
2018. II. 
negyedév 

2019. II. 
negyedév 

nem 

Üzemcsarnok építés 
nemzeti 

Kbt. 11ő. §. 
(1.) 

2018. II. 
negyedév 

2019. II. 
negyedév 

nem 

Gyermekorvosi 
rendel  felújítása 

nemzeti 
Kbt. 11ő. §. 

(1.) 
2018. III. 
negyedév 

2018. IV. 
negyedév 

nem 

Külterületi helyi 
közutak  nemzeti 

Kbt. 11ő. §. 
(1.) 

2018. IV. 
negyedév 

2019. IV. 
negyedév 

nem 

Energetikai felújítás a 
Margaréta Id sek 
Otthonában 

nemzeti 
Kbt. 11ő. §. 

(1.) 
2018. II. 
negyedév 

2019. II. 
negyedév 

nem 

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 113. §. 
(1.) 

2018. IV. 
negyedév 

2019. I. 
negyedév 

igen 

Multifunkcionális 
épület építése 

nemzeti 
Kbt. 112. §. 
(1.) b. nyílt 

2018. IV. 
negyedév 

2021. I. 
negyedév 

igen 

Nemzeti Szabadid s – 
Egészség Sportpark 
Program 

nemzeti 
Kbt. 11ő. §. 

(1.) 
2018. IV. 
negyedév 

2019. II. 
negyedév 

nem 

Szolgáltatás  

Közétkeztetési 
szolgáltatás 

uniós Kbt. 113. § 
2018. IV. 
negyedév 

2023. IV. 
negyedév 

nem 
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6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   
 NEMLEGES 
7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 
 NEMLEGES 

A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 
közzétételér l. 
 
Felel sök: Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezet   
Határid : azonnal 
 
 
10.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy ezen napirend kapcsán a mázsaház bérbeadására vonatkozó pályázati 
kiírásról kell meghozni döntésüket.  
A pályázati dokumentáció elkészült. 
Elmondja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén részletesen tárgyalta az anyagot.  
A felhívásban szerepel, hogy „A bérlemény bérleti díja a bérleti id szak során fix bruttó 
1.000,- Ft/hó+ÁFA, amely összeg nem emelkedik az évek során az éves inflációval sem. A 
bérleti id szak 2018. december 1ő. napjától ő éves id szakra szól.” 
Elmondja, volt érdekl d , aki jelezte, hogy örömmel vette, hogy a mázsát az Önkormányzat 
hitelesítette, de ha  lesz a bérl , biztos nem fogja elvégeztetni a hitelesítést.  
El kellene gondolkodni a bérleti díj mértékén. A mázsát két évenként hitelesíteni kell. 
Véleménye szerint a mérési díjról is kellene dönteniük, mivel a vásárokról és piacokról szóló 
ő/201ő.(II.27.) önkormányzati rendelet december 1-jét l hatályát veszti. A helyi termel i piac 
működésér l és üzemeltetésér l szóló 18/2018.(XI.26) önkormányzati rendelet erre 
vonatkozó díjtételeket nem tartalmaz. Meg kell nézni azt, hogy a bérl  megszabhatja-e a 
mérési díjakat, ha igen, akkor azt úgy kell meghatároznia, hogy a hitelesítési díjat is fedezze.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta.  
A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Elmondja, ha a Képvisel -testület nem fogja el a beterjesztett felhívást, és a következ  ülésén 
kíván döntést hozni, akkor a Dévaványai Hírlap következ  számában nem tudják 
megjelentetni, mivel az december 14-én jelenik meg a testületi ülés pedig 13-án lesz. Más 
egyéb helyben szokásos módon közzé tudják tenni a felhívást. 
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – az elhangzotta alapján 
javasolja, hogy történjen egyeztetés e téma kapcsán.  
Valánszki Róbert polgármester – ez egy olyan jóléti intézkedés, hogy bérbe adják, de a 
költség itt marad. A melegvizes kúthoz tudja hasonlítani.  
Lehet ség még, hogy mindenki oldja meg a mérlegelést, ahogyan tudja.  
A polgármester megadja szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képvisel  – fontosnak tartja, hogy 
a mázsaház továbbra is üzemeljen. Úgy gondolja, hogy a mérés díját nem a képvisel -
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testületnek kellene meghatározni, hanem a bérl nek. Elképzelhet  az is, hogy két év múlva 
vállalja a hitelesítést. A beterjesztett formában is el tudja fogadni a felhívást, de egyetért azzal 
is, hogy történjen e témában egyeztetés.    
Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy mennyibe kerül a mázsa hitelesítési díja? 
Szarka Andrea aljegyz  – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a hitelesítés bruttó 
98.000,- Ft-ba került.  
Kiss Károly alpolgármester – a bérl nek úgy kell megállapítani a mérlegelési díjat, hogy 
fedezze a hitelesítés költségét is.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – ismételten javasolja, 
hogy egyeztessenek e témában. Keresni kell a legjobb megoldást. 
Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a mai ülésen ne döntsenek a pályázati 
felhívás megjelentetésér l. A soron következ  ülésre készüljön új el terjesztés.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyz  részére.  
Szarka Andrea aljegyz  – emlékeztetésképpen elmondja a jelenlév k számára, hogy 
november 30-al visszakerült a mázsaház az önkormányzathoz. Tehát december 1-t l nincs 
mérlegelési lehet ség. Megjegyzi, hogy többnyire szezonális mérlegelésr l van szó.   
Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy meg tudják oldani a mérlegelést, a 
településen más helyszínen is van mérlegelési lehet ség.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért azzal, hogy a soron következ  képvisel -testületi ülésre készüljön új pályázati 
felhívás kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  

 
Határozat: 
331/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lév  Dévaványa, Körösladányi u. 0752/4. helyrajzi szám 
alatti mázsaház épületének üzemeltetése céljából, bérbeadására vonatkozóan 
pályázati felhívás kerüljön beterjesztésre 2018. december 13-án tartandó ülésre, 
elfogadás céljából.  
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a határozati javaslatban 
foglaltak szerint járjon el.  
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  2018. december 13. 

 
 
 
11.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
A beton-és téglatörmelék törésére a beszerzési szabályzat értelmében Ő vállalkozástól kértek 
árajánlatot. Kett  vállalkozás sajnos kapacitás hiány miatt nem tudott árajánlatot adni. 
Az ajánlattételi határid ig, azaz 2018. november 22. 11:00 óráig 2 ajánlat érkezett, melyek az 
alábbiak: 
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1. EURO MOBIL PLUSZ KFT. - 1089 Budapest, Visi Imre u. 12. 
Ajánlati ár beton törmelék törésére: 2. 500,- Ft/m3+Áfa 
Ajánlati ár tégla törmelék törésére: 1. 600,- Ft/m3+Áfa 

2. Fehér és Fehér Útépít  Kft. - ő900 Orosháza, Sz l  krt. 9. 
Ajánlati ár beton törmelék törésére: 2. 650,- Ft/m3+Áfa 
Ajánlati ár tégla törmelék törésére: 1. 800,- Ft/m3+Áfa 

Az ajánlatkérésben az elszámolás a tényleges munkavégzést követ  felmérés alapján kerül 
számlázásra, az ajánlatok, valamint az összességében legkedvez bb ajánlat szempontja szerint 
lesz kiválasztva. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Tehát az EURO MOBIL PLUSZ Kft. betontörésre adott 2.500,- Ft/m3+Áfa, valamint a 
téglatörésre adott 1.600,- Ft/m3+Áfa összegű ajánlatát, mint az összességében legkedvez bb 
összegű ajánlatot javasolják kihirdetni nyertesnek. 
A Fehér és Fehér Útépít  Kft. betontörésre adott 2.650,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörésre 
adott 1.800,- Ft/m3+Áfa összegű ajánlatát, mint 2. legkedvez bb ajánlatot javasolják 
megjelölni és a beszerzési eljárás nyertes ajánlattev jének visszalépése esetén vele kötni 
szerz dést tárgyi munkára. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a Dévaványa, Kisújszállási út Ő1. szám alatti telephelyen mintegy  
1.000 m3-nyi beton és 700 m3-nyi tégla törmelék halmozódott fel, melyet önkormányzati 
útalapok készítésére, illetve építési beruházáshoz szeretnének felhasználni. A mennyiség még 
növekedni fog, mivel most bontják a téglagyári területen a volt szerel műhely épületét. A 
törmelék egy részét törést követ en értékesíteni kívánják. Meglátása, hogy az értékesítésb l 
befolyó összeg a törés költségét fedezni fogja, valamint plusz bevétel is származni fog bel le.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
 
Határozat: 
332/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a volt téglagyári telepen 
felhalmozott beton- és téglatörmelék törésének tárgyában indított eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Dévaványa, Kisújszállási úti 

telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyában indított beszerzési eljárásra 
érkezett EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, Visi Imre u. 12.) és a Fehér és Fehér 
Útépít  Kft. (ő900 Orosháza, Sz l  krt. 9.) ajánlattev nek az ajánlattételi határid  lejártáig 
benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton- és téglatörmelék törése” tárgyában 
indított beszerzési eljárás eredményeként az EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, 
Visi Imre u. 12.) betontörésre adott 2.500,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörésre adott 
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1.600,- Ft/m3+Áfa összegű ajánlatát, mint az összességében legkedvez bb összegű 
ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyában indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Fehér és Fehér Útépít  Kft. (ő900 Orosháza, Sz l  krt. 9.) 
betontörésre adott 2.650,- Ft/m3+Áfa, valamint a téglatörésre adott 1.800,- Ft/m3+Áfa 
összegű ajánlatát, mint 2. legkedvez bb ajánlatot jelöli meg és a beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattev jének visszalépése esetén vele köt szerz dést tárgyi munkára. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kisújszállási úti telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyában indított 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete a k törés ellenértékét 2018. évi 
költségvetésében költségvetési tartaléka részében elkülönítette, az a kívánt összegben 
rendelkezésre áll. 
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerz dés aláírásával. 
 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :  folyamatos 
 
 
12.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására, amely a 
lakások és helyiségek bérletér l szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Az el terjeszt  részletesen megindokolja, hogy miért van szükség a módosításra. A 
módosítással a kauciót kívánják bevezetni, minden új szerz dés esetében. Tekintettel arra, 
hogy az önkormányzat kintlév sége összesen 3.000.000,- Ft, ami tartalmazza a 2018. évben 
és az azt megel z en be nem fizetett bérleti díjakat és a felhalmozott rezsiköltségeket. A be 
nem fizetett összeg fordítható lenne a következ  évi működésre, vagy a bérlakások 
felújítására, korszerűsítésére. A kaució tekintetében egy sávos rendszer került kidolgozásra, 
mely szerint 10.000,- Ft alatti bérleti díj esetében a kaució összege 20.000,- Ft, 10.000-
20.000,- Ft összegű bérleti díjnál a kaució összege Ő0.000,- Ft, 20.000,- Ft feletti bérleti díj 
esetén pedig ő0.000,- Ft összegű kauciót kellene megfizetni a bérl nek. Úgy gondolja, hogy a 
kaució összege nem elrugaszkodott a piaci árakhoz képest.  
Megkérdezi Szarka Andrea aljegyz t, hogy az elhangzottakat kívánja-e kiegészíteni? 
Szarka Andrea aljegyz  – kiegészítést nem kíván tenni.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyzó Marietta részére, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. A rendelet módosításával egyetértenek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a pályázatok a 
költségalapú bérlakások vonatkozásában zárt borítékban kerüljenek benyújtásra. A benyújtott 
pályázatok felbontása a felhívásban megjelentetett id pontban történjen, valamint a bontásról 
készüljön jegyz könyv. A pályázatok eredményér l a képvisel -testület döntsön. 
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Valánszki Róbert polgármester – az alpolgármester által elmondott javaslat valóban 
elhangzott a bizottsági ülésen. A jelenlév  tagok egyetértettek a javaslattal.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a rendelet módosításával az elhangzottak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

19/2018.(XI.30.) önkormányzati rendeletét 
 

a lakások és helyiségek bérletér l szóló  
17/2016.(XI.1ő.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 
 
 
13.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat közfoglalkoztatását a 2019-es évben is f leg Járási 
Startmunka Mintaprogram keretén belül kívánja továbbra is megoldani. A Járási Startmunka 
Mintaprogram 3 projekteleme 1ő0 f nek biztosítana munkalehet séget. Megjegyzi, hogy 6 
projekt elem volt az idei évben. Az el írt jogszabálynak megfelel en a kérelem benyújtása - 
sorozatos egyeztetések után - 2019. február, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 
Támogatások Keretrendszerébe történik. 
 
 Tevékenységi területek a következ k:  mez gazdasági,  helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatás,  szociális jellegű program. 
Az el terjesztésben részletesen olvasható a mintaprogramok tevékenysége, amelyet nem 
kíván megismételni. 
A Képvisel -testület döntése szükséges ahhoz, hogy a kérelmet be tudják nyújtani a 
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 
Járási Startmunka Mintaprogramra. 
A polgármester elmondja, hogy a mez gazdaságban 36 f t szeretnék foglalkoztatni, a helyi 
sajátosságokra épül  közfoglalkoztatásban Ő0 f t, a szociális jellegű programban pedig 7Ő f t. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képvisel  – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén az el terjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
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Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
 

Határozat: 
333/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy kérelmet nyújt 
be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében 
támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramra az alábbi részletezés szerint: 
 
• mez gazdasági, 
• helyi sajátosságokra épül  közfoglalkoztatás, 
• szociális jellegű megnevezésű  projektek. 
 
Kedvez  elbírálás esetén a Képvisel -testület támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását.  
 
A Képvisel -testület megbízza a polgármestert a kérelem benyújtásával.  

 
Felel s:  Valánszki Róbert polgármester 
Határid :     folyamatos  

 
 
14.  Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következ  napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a 2016. augusztus 1. napjával a Progress Privilég Bt-vel megkötött megbízási 
szerz dést a 7. pontjára hivatkozva, továbbá a személyes közreműköd i szerz dést a 1ő. 
pontjára hivatkozva 2018. december 31. napjával felmondta dr. Csernus Zoltán reumatológus 
szakorvos. 
Elmondja, hogy 2019. január 1. napjától dr. Balázs Tibor reumatológus szakorvos vállalta a 
szakrendelést közalkalmazotti jogviszonyban. 
Az elmondottak érdekében szükséges bejelenteni a reumatológiai szakrendelést végz  
szakorvos személyében bekövetkez  változást a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezel  Ellátási és Koordinációs F osztálya Finanszírozási és Ártámogatási Osztályon 
kezdeményezni a finanszírozási szerz dés módosítását. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képvisel ket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlév k számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követ en megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ  határozatot hozza:  
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Határozat: 
334/2018.(XI.29.) Dv.Kt.hat. 

 
I. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete tudomásul veszi, hogy Progress 

Privilég Bt-vel – képviseli: dr. Csernus Zoltán reumatológus szakorvos – megkötött 
szerz dések 2018. december 31. napjával felmondásra kerültek.  
 

II. Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárulását adja a 
reumatológiai szakrendelés dr. Balázs Tibor reumatológus szakorvossal történ  
ellátására 2019. január 1. napjától. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az önkormányzat feladatának zavartalan ellátása érdekében a reumatológiai szakrendelés 
vonatkozásában bejelentéssel éljen az engedélyez  Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a bejelentés birtokában a finanszírozás érdekében szerz dést módosítson a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezel  Ellátási és Koordinációs F osztálya Finanszírozási és 
Ártámogatási Osztállyal. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felel sök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyz  
Határid :  értelem szerint 

 
 
Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy az ügyeleti ellátással 
kapcsolatban a jöv  hét folyamán fog egyeztetni Toldi Balázzsal Gyomaendr d 
polgármesterével. Több ajánlat is beérkezett, a legkedvez bbet igyekszenek kiválasztani. 
Rédei Úr elmondta, hogy a Békés Medical Kft-nél is lesz áremelkedés. A december 13-ai 
ülésen már részletes tájékoztatást tud adni az ügy kapcsán.  
Továbbá tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulással 
igényüket kívánták érvényesíteni, több millió forint értékben. Tekintettel arra, hogy 
pénzfizetési kötelezettségük származott különböz  okokból kifolyólag, amit nem ismertek el, 
s t részükr l olyan kimutatások készültek mely szerint Dévaványának kellene fizetnie. A 
Társulás igazságügyi könyvvizsgálót fogadott. A könyvvizsgáló azt a megállapítást tette, 
hogy a Társulásnak Dévaványa felé 3.300.000,- Ft fizetési kötelezettsége áll fent, Ecsegfalva 
felé pedig őő0.000,- Ft a tartozásuk.  
Amikor a társulási ülést követ en megkapta a könyvvizsgálói jelentést, megírta a levelet  
– amelyet megküldött a társulás tagtelepüléseinek polgármesterei részére, valamint a társulás 
elnökének –, hogy ezt a pénzt december 1ő-éig szeretnék realizálni az önkormányzat 
számláján, ami a társulás érdeke is. Ha nem fizetnek, akkor adósok az önkormányzat felé, 
valamint az Államkincstár is számon kéri ezen összeget.   
A könyvvizsgáló meger sítette azt a munkát, amelyet az intézményvezet  asszony elvégzett. 
A legmagasabb szinten beszélt az igazgató asszony munkájáról és a hozzáállásáról, a vizsgálat 
során tanúsított segítségér l. A polgármester is úgy gondolja, hogy a kimutatás nélkül, 
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amelyet az igazgató asszony készített nem valósulhatott volna meg. Bízik benne, hogy az 
összeg be is fog folyni.        
 
Elmondja, hogy a középiskola végz s diákjainak szalagavató ünnepségére a meghívók a 
képvisel k részére kiosztásra kerültek, amely 2018. december 14-én 1ő órakor lesz.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
el tt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvev k részér l nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény Ő6. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képvisel -testületnek zárt ülést kell tartania, 
önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képerny je 
el tt lév  lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga a DV/803-12/2018. iktatószámú külön jegyz könyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag. 
 Ugyanezen jegyz könyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester az ülést 1645 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az els  oldalon - 
 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
polgármester                             jegyz  

 
 
 
 
 
 


