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I-1/4-23/2013. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Miklós Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor   képviselő  

   Kiss Károly    képviselő 

   Kanó József    képviselő 

Dékány József   képviselő 

Földi Imre    képviselő 

   Nyuzó Marietta   képviselő 

 

Távol maradt: Séllei Zsigmond   képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva  

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Kissné Varga Teréz a Pénzügyi Bizottság 

tagja, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság tagja, Balogh Zsigmond a Pénzügyi Bizottság tagja, 

Dr. Hegedűs István Helyi Választási Bizottság elnöke, Fekete András Helyi Választási 

Bizottság tagja, Tóth Erika Helyi Választási Bizottság tagja, Dr. Tímár Andrea Gyomaendrődi 

Járási Hivatal vezető helyettes. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megnyitja a Képviselő-testület rendkívüli ülését.  

Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, Valánszki Miklós Róbert polgármestert, Dr. Hegedűs 

Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, a vendégként meghívottakat és a tévé képernyője 

előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat, technikai okok miatt ez a felvétel nem lehetett élő 

közvetítés ezért később kerül sugárzásra a televízióban. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását, melyek a következők: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A 2013. november 10-én megtartott időközi polgármester választás eredményéről 

szóló tájékoztató. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. A megbízólevél átadása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. A megválasztott polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 
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4. A polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó: Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke 

 

5. A polgármester költségátalányának megállapítása. 

Előadó: Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke 

 

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó: Valánszki Miklós Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések. 

 

Novák Imre alpolgármester - Kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e 

egyéb önálló napirend megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az ülés 

napirendjét elfogadta. 

 

Határozat: 

429/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 14-én tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2013. november 10-én megtartott időközi polgármester választás eredményéről 

szóló tájékoztató. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. A megbízólevél átadása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. A megválasztott polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4. A polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó: Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke 

 

5. A polgármester költségátalányának megállapítása. 

Előadó: Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke 

 

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 
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7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó: Valánszki Miklós Róbert polgármester 

 

8. Bejelentések. 

 

Novák Imre alpolgármester – Az első napirendi pont megtárgyalását megelőzően a 

Gyomaendrődi Járási Hivatalvezető Andó Ágnes levelét szeretné felolvasni, melyet Balogh 

Csilla jegyző részére küldött, de a Képviselő-testületi ülésen megjelentekhez szól.  

Tisztelt Jegyző Asszony! Tájékoztatom, hogy hivatali elfoglaltságom miatt személyesen nem 

tudok jelen lenni a 2013. november 14-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. A 

Gyomaendrődi Járási Hivatalt Dr. Tímár Andrea hivatalvezető helyettes képviseli. Ezúton 

kérem, hogy Valánszki Róbert Polgármester Úr megválasztása és ünnepélyes eskütétele 

alkalmából az alábbi gratuláló sorokat szíveskedjenek a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

tolmácsolni.  

Valánszki Róbert Járási Gyámhivatal Vezető személyében megismerhettem egy olyan 

kollégát, aki kiváló szakmai felkészültségével és emberségével mindig a lehető legjobb 

döntéseket hozta felelősségteljes munkája során, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. 

Biztos vagyok abban, hogy ezen képességeit kiválóan fogja hasznosítani Dévaványa Város 

fejlesztése és gazdagítása érdekében is. A Gyomaendrődi Járási Hivatal munkatársai nevében 

a következő idézettel kívánok polgármesteri munkájához jó egészséget és sok sikert. 

„Attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk, ha felfedezzük, hogy minden legyőzött 

akadály voltaképpen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk, amely a 

sikerhez vezet.” Ben Carson. 

 

1. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Rátér az első napirendi pont megtárgyalására. Megkéri Dr. 

Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét tájékoztatójának megtartására. 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – Köszönti a polgármestert, a 

képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévőt. Megkéri a jelenlévőket hallgassák meg a 

Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a 2013. november 10-én megtartott időközi 

polgármester választásról. 2013. november 10-én lezajlott a településen az időközi 

polgármester választás. 

A Helyi Választási Bizottság minősítése alapján a településen a választás törvényes és 

eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, illetve a Választási Bizottság eredményt 

megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes határidőn belül nem érkezett. 

A 2013. november 10-re kitűzött időközi polgármester választáson 4 polgármester jelölt 

indult, Feke László független jelölt, Kiss Károly független jelölt, Novák Imre független jelölt 

és Valánszki Miklós Róbert független jelölt. 

A választáson Feke László 260 érvényes szavazatot (11,75%), Kiss Károly 104 érvényes 

szavazatot (4,70%), Novák Imre 875 érvényes szavazatot (39,56%), Valánszki Miklós Róbert 

pedig 973 érvényes szavazatot (43,99%) kapott. A megválasztott polgármester Valánszki 

Miklós Róbert független jelölt lett. 

A Helyi Választási Bizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságokba a független jelöltek nem 

éltek a delegálási lehetőségükkel. 

November 10-én a település 6.502 választópolgárából 2223 fő ment el szavazni, ez 34,19 %-

os megjelenési arányt jelent, amely a 3 évvel ezelőtti választáshoz képest 7,26 %-kal volt 

kevesebb, akkor ugyanis 41,45 %-os volt a részvételi arány. 
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Novák Imre alpolgármester - A jelenlévők nevében megköszöni Dr. Hegedűs Istvánnak a 

választásról szóló tájékoztatást.  

 

2. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Második napirendi pontra tér rá. Megkéri Dr. Hegedűs Istvánt 

a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármesternek adja át a megbízólevelet.  

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – Gratulál a Polgármester Úrnak 

megválasztásához és átadja részére a megbízólevelet, sok sikert kívánva elkövetkező 

polgármesteri munkájához.  

 

3. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester - Rátérek a harmadik napirendi pontra, amely a polgármester 

eskütétele és az esküokmány aláírása. 

Megadom a szót Dr. Hegedűs Istvánnak a Helyi Választási Bizottság elnökének.  

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – Kéri a jelenlévők az eskütételhez 

szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Valánszki Miklós Róbert polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána 

mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, Valánszki Miklós Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa település 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – Megállapítja, hogy a 

polgármester a törvényben meghatározott esküt letette. 

Megkéri a Polgármester Urat az esküokmány, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv 

aláírására.  

(A polgármester az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

4. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – A negyedik napirendi pontra került sor, mely a polgármester 

illetménynek megállapítása. 

Megadja a szót Valánszki Miklós Róbert polgármester részére.  
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Valánszki Miklós Róbert polgármester – Bejelenti, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében 

személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

 

Novák Imre alpolgármester – Szavazásra kérem a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Miklós Róbert polgármestert a döntéshozatalból zárják ki 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az érintett 

bejelentése alapján – Valánszki Miklós Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) 

bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Határozat: 

430/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 

alapján – Valánszki Miklós Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Felelős: Novák Imre alpolgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a képviselő-testületnek az ülésén kell döntést 

hoznia a polgármester illetményéről. 

Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott 

szorzószámok Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében: 

 3 000 – 10 000 lakosú település esetén: 11,0 – 12,5 

A fentiek értelmében Dévaványa Város Polgármesterének illetménye 425 150 Ft és 483 125 

Ft között állapítható meg. 

Megadja a szót Dékány Józsefnek a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke - 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletének 58. 

§ (2) bekezdése alapján a Polgármester illetményére – törvényi keretek között – a Pénzügyi- 

Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tesz javaslatot. 

A képviselő-testület állapítja meg a foglalkoztatásban álló polgármester illetményét A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított 

illetményalap és a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (2) bekezdésében 

meghatározott szorzószámok szorzataként összegszerűen. 

Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás 

figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) 

bekezdése értelmében az illetményalapot 38 650 Ft-ban határozta meg. 
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Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott 

szorzószámok Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében: 

 3 000 – 10 000 lakosú település esetén: 11,0 – 12,5 

A fentiek értelmében Dévaványa Város Polgármesterének illetménye  425.150,-Ft és 

483.125,-Ft között állapítható meg. 

Elmondja, hogy Pap Tibor polgármester illetményének megállapításakor még nem ezek a 

szorzószámok voltak érvényben, így ennek értelmében a jelenlegi polgármesternek kevesebb 

lesz az illetménye. 

A bizottság 2013. november 14-én megtartott ülésén tárgyalta a polgármester illetményének 

megállapításáról szóló előterjesztést. A bizottság javaslata a következő: 

A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság a Képviselő-testületnek a 

polgármester illetményét a 12,5 szorzószámmal javasolja megállapítani, mely 483.125,- Ft. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a bizottsági 

javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Miklós Róbert polgármester illetményét 2013. november 

11-tól bruttó 483.125,- Ft/hó összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

Miklós Róbert polgármester illetményét 2013. november 11. napjától bruttó 483.125,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Határozat: 

431/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Miklós Róbert 

polgármester illetményét 2013. november 11. napjától bruttó 483.125,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Pócsik Eszter, személyügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

5. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Ötödik napirendi pont következik, amely a polgármester 

költségátalányának megállapításáról szóló döntéshozatal. 

Megadja a szót Valánszki Miklós Róbert polgármester részére. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Bejelenti, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében 

személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  
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Novák Imre alpolgármester – Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy 

Valánszki Miklós Róbert polgármestert a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az érintett 

bejelentése alapján – Valánszki Miklós Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1)  

bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Határozat: 

432/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 

alapján – Valánszki Miklós Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Felelős: Novák Imre alpolgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Novák Imre alpolgármester – Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (1) bekezdése 

alapján: A polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, általa 

megelőlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. 

A 18. § (2) bekezdése alapján: A polgármestert, választása szerint az (1) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a Képviselő-

testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %-ának 

megfelelő összeg. 

Megadja a szót Dékány Józsefnek a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke – A 

bizottság 2013. november 14-én megtartott ülésén tárgyalta a polgármester 

költségátalányának megállapításáról szóló előterjesztést. Az előterjesztésben két határozati 

javaslat szerepel. Attól függően, hogy a Polgármester Úr a költségátalányt illetve a tételes 

költségelszámolás választja, annak értelmében fogja a bizottság javaslatát ismertetni.  

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Elmondja, hogy a költségátalányt választja. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke – A 

bizottság a 30 %-os költségátalányt javasolja elfogadni a Képviselő-testület számára, mely 

144.938,- Ft. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a bizottsági 

javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a bizottsági 

javaslat szerint téríti meg a polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával 

összefüggésben felmerült költségeit. 

 

Határozat: 

433/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Valánszki 

Miklós Róbert polgármester részére 2013. november 11. napjától illetménye 30%-

áig terjedő költségátalányt állapít meg, amely 144.938,- Ft. 

 

Felelő:  - 

Határidő: - 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Köszönti a Képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, a képviselőket és a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. 

Megköszöni a választó polgárok bizalmát. Bízik benne, hogy munkája során azokat az 

embereket is meg tudja győzni, akik az időközi polgármester választáson nem rá szavaztak. 

Polgármesteri programjáról nem kíván beszélni, különböző fórumokról mindenki tájékoztatást 

kaphatott az elképzeléseiről. Ezek nem egy évre szóló elképzelések. Reméli, hogy a 

Képviselő-testület segítségével és a lakosság támogatásával az elképzelésekből minél többet 

meg tudnak valósítani.  

Úgy gondolja, hogy polgármesterként és képviselőként a testülettel egy csapatot alkotnak, 

együtt kell működniük. Úgy érzi, hogy a támogatottság megvan és reméli, hogy egy 

testületként tudnak a továbbiakban is együtt dolgozni. 

Továbbá elmondja még, hogy a polgármesteri illetményéből minden hónapban nettó 25.000,- 

Ft-ot felajánl a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére. 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Rátér a hatodik napirendi pontra, mely az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Megadja a szót 

Balogh Csilla jegyző részére. 

 

Balogh Csilla jegyző - Pap Tibor Polgármester Úr lemondását követően Novák Imre 

alpolgármester látta el a polgármester helyettesítését 2013. november 10-ig, az új 

polgármester megválasztásáig. A Képviselő-testület 2013. július 11-én tartott ülésén olyan 

döntést hozott, hogy a helyettesítés időtartamára a társadalmi megbízatású alpolgármester 

megbízatását főállású foglalkoztatási jogviszonyban állóvá módosítja – azzal a szándékkal, 

hogy a választásokat követően visszaállítja az eredeti állapotot. Ennek végrehajtása érdekében 

módosítani szükséges az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet 59. §-ának (2) – (3) bekezdését. 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat 59. § (2) 

bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: 

„(2) Az alpolgármester tisztségét főállásban tölti be.” 

A módosítást követően az 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne: 

„(2) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.” 

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat 59. § (3) 

bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: 
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„(3) A Képviselő-testület dönt az alpolgármester illetményének mértékéről.” 

A módosítást követően az 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne: 

„(3) A Képviselő-testület dönt az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről.” 

Kéri, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg előterjesztést és hozzon döntést a 

rendeletmódosítás tárgyában. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az 

elmondottakat. 

Átadja a szót dr. Ágotson Sándornak az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi 

Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke – A 

bizottság 2013. november 14-én megtartott ülésén tárgyalta a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására tett javaslatot és azt elfogadásra javasolta. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági 

elnöknek a bizottsági javaslat ismertetését. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2013.(XI.15.) önkormányzati rendeletét 

az 

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – A következő hetedik napirendi pont az 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatal. 

Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 

 

Novák Imre alpolgármester – Bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a 

döntéshozatalban nem vesz részt.  

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre alpolgármestert a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az érintett 

bejelentése alapján – Novák Imre alpolgármester személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) 

bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   



 10 

 

Határozat: 

434/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 

alapján – Novák Imre alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Felelős: Valánszki Miklós Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg a 

Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, 

úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 

Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás 

figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) 

bekezdése értelmében az illetményalapot 38.650,-Ft-ban határozta meg. 

A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. §-ában meghatározott szorzószámok 

Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében: 4,5 – 6,5. 

A fentiek értelmében az Alpolgármester tiszteletdíja 173.925,-Ft és 251.225,-Ft között 

állapítható meg. 

Átadja a szót Dékány Józsefnek a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke – A 

bizottság 2013. november 14-én megtartott ülésén tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló előterjesztést. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében az illetményalapot 38.650,-Ft-

ban határozta meg. 

A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. §-ában meghatározott szorzószámok 

Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében: 4,5 – 6,5. 

A fentiek értelmében az Alpolgármester tiszteletdíja 173.925,-Ft és 251.225,-Ft között 

állapítható meg. 

A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság az alpolgármester 

tiszteletdíját az 5,5 szorzószámmal javasolja megállapítani, amely 212.575,- Ft. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a 

bizottsági javaslat ismertetését. Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni a pénzügyi bizottság javaslatát. Megkéri 

Valánszki Miklós Róbert polgármestert, hogy terjesszen elő egy módosító indítványt, 

miszerint az alpolgármester tiszteletdíját a 4,5 szorzószámmal javasolja megállapítani, amely 

173.925,-Ft. 
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Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megköszöni Novák Imre alpolgármesternek az 

elmondottakat. Megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

 

Kanó József képviselő – Elmondja, hogy 2010-ben történt szavazás a képviselői tiszteletdíj 

megállapításával kapcsolatban. Akkor 30 %-os mérséklésre került sor. Akkor az 

alpolgármester is hasonlóképpen járt el a tiszteletdíját illetően. Tehát a jogszabályok által 

megállapított legalacsonyabb össze és még ebből vontak le 30 %-ot. Ezt jelenleg is így 

kellene elfogadni. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, miszerint Novák Imre társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a 4,5 szorzószámmal állapítsa meg a testület, mely bruttó  

173.925,- Ft/hó  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem 

hoz határozatot. 

Ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

bizottsági javaslat által előterjesztett 5,5 szorzószámmal állapítsa meg a testület, mely bruttó  

212.575,- Ft /hó  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem 

hoz határozatot. 

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

 

Földi Imre képviselő – Gratulál Valánszki Miklós Róbert polgármesternek a 

megválasztásához és sikeres munkát kíván számára. Úgy gondolja, hogy Novák Imre 

alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos kérését tiszteletben kell tartani.  

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke – A 

pénzügyi bizottság által előterjesztett 5,5 szorzószámmal megállapított tiszteletdíjat javasolja 

elfogadásra. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke – 

Szintén a pénzügyi bizottság által előterjesztett tiszteletdíjat javasolja elfogadásra. Továbbá 

hozzáteszi, hogy az alpolgármester által előterjesztett módosító indítvány szerinti 4,5 

szorzószám és a bizottsági javaslat szerinti 5,5 szorzószám különbözetét Novák Imre 

alpolgármester felajánlhatja bármely civil szervezet részére. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Gratulál Valánszki 

Miklós Róbert polgármesternek a megválasztásához és sok sikert kíván az elkövetkezendő 

munkájához. Úgy gondolja, hogy a pénzügyi bizottság reális számok alapján állapította meg a 

polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját is. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a felajánlással kapcsolatban csak azután tud 

nyilatkozni, ha végleges döntés születik a tiszteletdíját illetően.  

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítom, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kérem a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

bizottság által javasolt 5,5 szorzószámmal állapítsa meg a testület, mely bruttó 212.575,- Ft 

/hó kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

435/2013.(XI.14.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Imre 

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2013. november 11. 

napjától. Ezen időponttól tiszteletdíját bruttó 212.575,-Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Pócsik Eszter, személyügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a tiszteletdíjából nettó 25.000,-Ft-ot minden 

hónapban felajánl a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére. 

 

Valánszki Miklós Róbert polgármester – Megkérdezia jelenlévőket van-e még valakinek 

bejelentése? 

Megállapítja, hogy több bejelentés nem hangzott el. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 15
00

 órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

 

 

Valánszki Miklós Róbert      Balogh Csilla 

polgármester             jegyző  

 


