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I-1/4-27/2013. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert polgármester 

Novák Imre  alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

    

Távol maradt: Séllei Zsigmond  képviselő 

   Nyuzó Marietta  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, Murányi Magdolna a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Tímárné Buza Ilona Gyomaendrődi Munkaügyi Központ 

vezetője, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Kállai Anikó a 

Strandfürdő szakmai koordinátora, Gyányi Irén szociális főelőadó, Balogh Aranka a József 

Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, a lakosság részéről 1 fő. 

 

Valánszki Róbert  polgármester – Üdvözli az ülésen megjelenteket. 

 

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

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról. A közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatása. 

Előadók:  Gyányi Irén szociális főelőadó (együttműködve a Munkaügyi 

                  Központtal) 

                  Földi Imre – programirányító, szervező 

 

2. A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó:   Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető  

 

3. A 2014. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:    Valánszki Róbert  polgármester  

 

4. 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
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Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

5.  Bejelentések. 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

466/2013.(XII.12.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 12-én tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról. A közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatása. 

Előadók:  Gyányi Irén szociális főelőadó (együttműködve a Munkaügyi 

                  Központtal) 

                  Földi Imre – programirányító, szervező 

 

2. A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó:   Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető  

 

3. A 2014. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:    Valánszki Róbert  polgármester  

 

4. 2013. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

5.  Bejelentések. 

 

Valánszki Róbert polgármester - A fő napirendek tárgyalását megelőzően a két testületi ülés 

között történt fontosabb események megvitatására tér át. A két ülés között eltelt rövid idő 

miatt a lejárt határidejű határozatokról nem készült jelentés és kiegészíteni sem kívánja azt. 

Polgármesteri tájékoztatás keretén belül a vidéki intézkedésekről szeretne kiegészítést tenni. 

December 3-án Orosházán a DAREH ülésén vett részt. A második ütemhez választották ki a 

kivitelezőket. Ennek során Dévaványán már rekultiválásra került hulladéklerakó hely. A többi 

település esetében a rekultiváció elvégzéséhez választották ki a pályázókat. 2015-ben 

Dévaványán is megépül a DAREH településeire tervezett 8 hulladéklerakó közül az egyik. 

December 6-án a szarvasi rendőrkapitányság vezetőjével volt egy megbeszélése, egy 

közbiztonsági egyeztetés. A megbeszélésen részt vettek a polgárőrség tagjai, Ecsegfalva 

polgárőrség képviselete és Kovács Mária Polgármester Asszony is. Ezt követően később volt 

egy Sportegyesületi megbeszélés. Az egyesület nyert 9 millió Ft-ot és ennek a 

felhasználásáról döntöttek. A sportpálya felújítása fog megtörténni az elnyert összegből, 

valamint a terület körbekerítése és labdafogó hálók beszerzése. 
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December 10-én Tímárné Búza Ilonával a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetőjével 

közösen részt vett a településről készített rövid filmforgatáson, mely kapcsolódik a korábbi 

testületi ülésen említett plusz 2 millió Ft-os támogatás elnyeréséhez. Békés megyében 

Kétegyháza, Biharugra és Dévaványa kapott elismerő oklevelet és 2 millió Ft-os támogatást a 

közfoglalkoztatás kiemelkedő teljesítéséért és ezekről a településekről készítettek egy rövid 

filmet. 

December 12-én a Szociális Szövetkezetekkel kapcsolatban Békéscsabán volt egy tájékoztató. 

Ennyiben kívánt tájékoztatást adni a két ülés között történt eseményekről.  

 

Határozat: 

467/2013.(XII.12.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester - Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 

foglalkoztatás helyzetének bemutatása. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról. A közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatása. Megadja a szót Gyányi Irén 

szociális főelőadó részére. 

Gyányi Irén szociális főelőadó – Ez a téma évről-évre visszatér a testület elé. Összességében 

a foglalkoztatás helyzete kicsit javult a számadatok alapján. A foglalkoztatás javítására nagy 

erő lett fordítva és ennek eredményeképpen lényegesen kevesebb a nyilvántartott álláskeresők 

száma a 2012-es évhez viszonyítva. Az önkormányzati ellátásban részesülők száma is 

csökkenést eredményezett. Ezt a csökkenést az önkormányzatnál történő közfoglalkoztatás 

szervezéséhez lehet kapcsolni. 

Az adatok alapján a foglalkoztatás helyzete nem rosszabbodott a 2012-es év adataihoz képest. 

Ennyiben kívánta kiegészíteni a beszámolót. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Tímárné 

Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője részére. 

 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője – Már hagyománynak 

tekinthető, hogy a decemberi testületi ülés napirendi pontjai között megtalálható a 

foglalkoztatás helyzete. Országos kitekintéssel szokta kezdeni a tájékoztatást, melytől ez 

alkalommal sem szeretne eltérni. Így rendelkezésre állnak azok az adatok, melyek alapján 

meg lehet ítélni azt, hogy a foglalkoztatottak száma 3 931 400 fő a 2013. év második negyed 

év adatai alapján. Ez a 15 és 74 éves munkaképes korú népességet vizsgálja ez az országos 

mutató. Az aktivitási és a foglalkoztatási arány a két másik fontos szám. A munkanélküliségi 

rátát szeretnék, hogy csökkenjen. Érdemes az álláskeresők számát Békés megye és 

Gyomaendrőd viszonylatában is vizsgálni. 

Az adatokból lehet látni, hogy az országosan nyilvántartott álláskeresők száma 11 %. Békés 

megyében 13,2 %, Gyomaendrőd körzetében 10,2 %. El lehet mondani, hogy nem csak a 

megyei adatoknál lett jobb a helyzet, hanem az országos adatoknál is. 

Békés megyében 9 munkaügyi kirendeltség van a 9 járás területén. Az álláskeresők számát 

tekintve 1023 fő volt október végén. Előző hónapban ez a szám 1000 alatti volt. Ennek az volt 

az oka, hogy megszűntek olyan munkaviszonyok, amelyek megemelték időlegesen az 

álláskeresők számát. Viszont a novemberi és decemberi hónapokra további csökkenéseket 

eredményezett. 
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Békés megyében a harmadik legkedvezőbb munkaerő piaci helyzetben Gyomaendrőd áll. 

Csak Szarvas és Gyula van munkaerő piaci szempontból jobb helyzetben, mint Gyomaendrőd. 

Jól lehet azt is látni, hogy Dévaványán hogyan alakul az álláskeresők száma. A téli és nyári 

hónapok szezonális foglalkoztatása mindig megmutatja a hatását. 

A téli közfoglalkoztatás elindításával nem fog nagyon magas számot elérni az álláskeresők 

száma a téli hónapokban sem. 

Az állásfeltárás és közvetítési tevékenysége a kirendeltségnek nem változott. A 

versenyszférára is ugyanúgy igaz, hogy minél több állást igyekeznek feltárni és minél több 

ügyfelet áthelyezni az elsődleges munkaerő piacon. Ennek az eredményéről el lehet mondani, 

hogy arányaiban nézve Békés megyében helyezkedtek el a legtöbben az idei és a tavalyi 

évben is. A munkába helyezés 70 % fölött van. 

A képzések tekintetében színes a paletta. Nagyon sokfajta képzést indítanak s remélik 

ezeknek a hatékonyságát. Az idei évben a TÁMOP programjából indították a tanfolyamok 

nagy részét. Dévaványán jelenleg is indultak helyi képzések. 

Békéscsabán az idei évben is megrendezték a pályaválasztási vásárt. Közel 300 diákot vittek 

el erre a rendezvényre Gyomaendrőd körzetéből, hogy megtekintsék az iskolák kínálatát, 

bemutatkozását. A rendezvényen 3 munkáltató is bemutatkozott. Dévaványáról az Agrodéva 

Kft. tartott érdekes bemutatót a diákok részére, melyet üzemlátogatási lehetőséggel kötöttek 

egybe.  

Az Békéscsabán indított képzéseken résztvevők közel 40 %-a dévaványai volt. Jelenleg a 

decemberi tanfolyamok indulásával összesen 270 fő vesz részt a tanulásban, illetve december 

13-tól ez a létszám tovább növekszik. 

Említette már, hogy a támogatásokkal a versenyszférát is segítik, így bérjellegű támogatásokat 

tudnak nyújtani hazai és uniós forrásból. Ilyen volt az első munkahely garancia, amelyet 

kifejezetten pályakezdőknek indítottak. 183 munkáltatót érintett idén a nyújtott támogatás és 

392 fő foglalkoztatását segítették a támogatásokkal a versenyszférában.  

Munkahelymegőrzésre is volt az idén lehetőség, itt 105 fő munkahelyét sikerült megőrizni. 

Mindig nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtő pályázatok megismerésére. Aki ilyen 

jellegű pályázatra szeretne pályázni, annak a beruházásait tudják támogatni. 2013-ban 6 

nyertes pályázó volt, ez 15 új munkahelyet jelentett. A 6 munkáltató közül kettő dévaványai 

volt. 

Kirendeltségi szinten 1443 főt érintett a közfoglalkoztatás. Dévaványa 560 fő foglalkoztatását 

biztosította összesen. 

A kirendeltségen egyéni és csoportos foglalkoztatásokkal, tanácsadásokkal segítik az 

ügyfeleket. Vannak szakemberek a munkatanácsadásban, pályatanácsadásban, álláskeresési 

tanácsadásban tudnak segítséget nyújtani. Külső szolgáltatók is vannak a kirendeltségen, akik 

pszichológiai tanácsadást tudnak adni. 

Elégedettségi méréseket szoktak végezni. Mérik az ügyfelek elégedettségét a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, a munkáltatók elégedettségét, a támogatásban nem részesülők 

elégedettségét, valamint a kirendeltség dolgozóinak elégedettségét is vizsgálni szokták. Az 

idei évben sikerült elérni, hogy a várakozási idő lecsökkenjen és az ügyfélre fordított idő 

növekedjen. El lehet mondani, hogy az idei év sikeres volt. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót dr. Ágoston 

Sándor képviselő részére. 

 

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

képviselő – Érdeklődik, hogy a térségből mennyien vállaltak megyén kívül és külföldön 

munkát. Járási szinten erre vonatkozóan van-e statisztika. Valamint érdeklődik, hogy a 

kirendeltségen regisztrált álláskeresők iskolai végzettsége milyen.  
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Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője – Az elhelyezkedésre 

vonatkozóan megyén kívüli vagy külföldi statisztikát nem készítenek, de nyilvánvalóan van 

információjuk ezzel kapcsolatban. Hat csatornás állásközvetítési csatornájuk van, ami azt 

jelenti, hogy az újságokban, az interneten, vagy bárhol ahol lehetőség van rá meghirdetik az 

állásokat. Ebben benne vannak a megyén kívüli állások is. Van egyfajta mobilitás növekedés, 

de ez nem olyan számottevő. Iskolai végzettség tekintetében nincs jelentős változás. Nagyon 

kevés az az álláskereső, akinek a 8 általános iskolai végzettsége ne lenne meg. A megyében 

indítanak olyan képzéseket, ahol a 7. és 8. osztály megszerzésére van lehetőség.  

A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőket igyekeznek képezni. Gyomaendrőd 

térségében a diplomások aránya a legalacsonyabb.  

 

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

képviselő – Érdeklődik, hogy valós-e az a médiahír, hogy a kormány 2014. január 1-től 20 %-

kal több összeget fordít majd a közmunka programra, mely a munkabérekben is jelentkezni 

fog. 

 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője – Konkrét dolgot nem 

tud még mondani ezzel kapcsolatban. Jogszabály még nem jelent meg ezzel kapcsolatosan.  

Jó remény van arra, hogy egy beruházási támogatásban részesülhet még Dévaványa. A 

Belügyminisztériumtól kapott plusz 2 millió Ft-os támogatáshoz ezúton is gratulál és 

megérdemeltnek tartja a támogatást. Bízik benne, hogy az októberben Novák Imre 

alpolgármester által előterjesztett beruházás végzésére irányuló kérelem pozitív elbírálásban 

részesül majd. 

 

Valánszki Róbert polgármester – A kérelem benyújtásra került, a tárgyalások ezzel 

kapcsolatban folyamatban vannak. Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – A Belügyminisztériumtól november 28-

án vehették át az elismerő oklevelet és a vele járó plusz 2 millió Ft-os támogatást. 1771 

településen valósult meg az idei évben Kistérségi Startmunka Mintaprogram. 53 település lett 

kijelölve. 2013-ban 196 főnek biztosítottak munkalehetőséget 6 projekt elemben. Ekkora 

létszámnál komoly odafigyelést okoz a munka megszervezése. Korábbi években könnyebb 

volt az adminisztratív munka elvégzése és a fizikai munka ellenőrzése is. A társadalmi 

problémák jelentkeznek a dolgozók részéről is.  

Szeptemberben volt egy I. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Békéscsabán, ami nagyon jól 

sikerült. Dévaványa népszerűsítésével is próbálkoztak a rendezvényen.  

Jelenleg 258 fő foglalkoztatását oldják meg. 7 képzésen vesznek részt a dolgozók. Olyan 

képzéseket igyekeztek választani, melyeket a későbbiekben is hasznosítani tudnak majd. A 

képzések mellett 24 fő alapkompetenciában vesz részt, mely a tanulás világába vezeti vissza a 

résztvevőket. Így tevődik össze a 91 fő, plusz a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által foglalkoztatott 6 fővel lesz teljes a 97 fő létszáma. 

Jövőbeni elképzelés, hogy a 2014-es évben a közfoglalkoztatottak létszámát növeljék. 

 

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

eredményekhez. Érdeklődik, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatási munkához mekkora 

összeggel járult hozzá. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – A könyvelés még nem teljes. November 

5-i állapotot jelez a beszámoló. 
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Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője – A kistérségi 

startmunka programok 100 % finanszírozással kerülnek támogatásra, tehát nincs önerő 

igénybevétele. Ezenfelül beruházáshoz, eszközökhöz adnak költséget. Természetesen van 

olyan közfoglalkoztatás, amely igényel saját erőt, ezeket úgynevezett hosszabb idejű 

hagyományos foglalkoztatásnak nevezik. Több fajtája is van a közfoglalkoztatásnak, így 

előfordulhat, hogy önerőt kell biztosítani.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A beszámolóban 

látható, hogy az önkormányzat önerővel járult hozzá a közfoglalkoztatáshoz.  

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Nyilvánvaló, hogy vannak olyan tételek, 

amelyek önerőt igényeltek, mert nem voltak benne a pályázatban.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A táppénz kifizetése 

is magas összeg volt, mely az önkormányzatot terhelte. 

 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője – nyilvánvaló, hogy ez 

nem volt benne a pályázatban, viszont biztosítani kell a munkavállalók részére. Visszavezetve 

azonban arányosak az összegek. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megkérdezi van-e még 

valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzetének bemutatásáról és a munkahely-teremtési és 

megtartási pályázatokról szóló tájékoztatót. A közhasznú munkák tapasztalatainak 

bemutatását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 468/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatás helyzetének 

bemutatásáról és a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról szóló 

tájékoztatót, valamint a közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatását elfogadja. 

 

Felelősök: - 

Határidő: - 

 

Valánszki Róbert polgármester – A második napirendi pont megtárgyalása előtt még 

elszeretné mondani, hogy december 20-án délelőtt 9-órakor a kerékpárút áthelyezése és a 7 

darab parkoló kiépítésének ünnepélyes átadására került sor, melyre ezúton meghív minden 

érdeklődőt.  

December 10-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban az Autómentes Nap megrendezése 

kapcsán egy oklevelet vehettek át a kollégák, valamint a kiemelkedő szervezéssel 

kapcsolatban egy kerékpárt is adtak személyre szabottan. 

Továbbá elmondja még, hogy egy sajnálatos esemény történt egy dévaványai lakos temetése 

során. A temetkezési vállalkozóval a kapcsolatot felvették, tájékoztatást kértek. A vállalkozó 

elmondta, hogy a vizsgálatot lefolytatta, a szükséges intézkedéseket megtette. 
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Rátér a második napirendi pontra, mely a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi munkatervének elfogadása. Megadja a szót Burainé 

Murányi Magdolna intézményegység vezető részére. 

 

Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető – Különösebb szóbeli kiegészítést 

nem kíván tenni a beszámolóval kapcsolatban. Egy dolgot szeretne kiemelni, hogy a 

kiállítások és a rendezvények időpontja változhat a múzeumi felújítások miatt. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé a 

2014. évi munkatervet. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi munkatervét kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 469/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 2014. évi munkatervét elfogadja. 

 

Felelősök: - 

Határidő: - 

 

(A képviselő-testület által elfogadott Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi 

munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a Múzeumpártoló 

Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma tagjainak változásáról szóló előterjesztés 

ezért javasolja egyidejűleg ennek a megtárgyalását is. Megadja a szót Burainé Murányi 

Magdolna intézményegység vezető részére, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető – A Múzeumpártoló Kiemelkedően 

Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma segíti a Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényeit. A 

Kuratórium tagjai között változás történt. Jelenleg az elnök Vass Károly, titkár Saly Erika, a 

kuratórium tagja Szitás Lászlóné, a család részéről Szűcs László, valamint a Dévaványai 

Múzeumbarátok Körét és az Alapítványt összekötő tiszteletbeli tagként L. Papp Ferenc lett 

megválasztva. 

A család részéről Szűcs László lemondott a tagságáról egészségügyi problémákra hivatkozva. 

A kuratórium mindenképpen szeretné ha a családot valaki képviselné a kuratóriumban. A 
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kuratórium javaslata, hogy Szűcs László helyére Szűcs Tibort válasszák a család részéről. L. 

Papp Ferenc helyére pedig L. Papp Ferencné Zsadányi Erzsébetet javasolják kuratóriumi 

tagnak. 

Azért került az előterjesztés a testület elé, mert 2011. március 2-án a Képviselő-testület mint 

alapító választotta meg a kuratórium tagjait. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 470/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a 

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg: 

Vass Károly      – a Kuratórium Elnöke 

Saly Erika       – a Kuratórium Titkársága 

Szűcs Tibor      – a Kuratórium tagja 

Szitás Lászlóné      – a Kuratórium tagja 

L. Papp Ferencné Zsadányi Erzsébet   – a Kuratórium tagja  

 

Valánszki Róbert polgármester – Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik még egy 

előterjesztés, melynek ismertetésére felkéri Kiss Károly képviselőt. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Néprajzi pályázat lesz 

meghirdetve 2014. március 14-i beadási határidővel. A pályázat fő témája az I. világháború 

emlékezete. További témakörök a helyi értékek és kulturális örökségünk, a mesterségek és 

kézművesség, a szokások és hiedelmek, a népzene, néptánc és népi játékok.  

Korábban is volt már arról szó, hogy a helytörténeti Gyűjteményben leadott és tárolt anyagok 

milyen formában vannak feldolgozva. Véleménye, hogy ezen anyagoknak csak a töredéke 

jelent meg ezidáig. A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2000-ben nyitotta meg a 

kapuját. Jelenleg 2013 van. Nagy előrelépés lenne, ha a helytörténeti Gyűjtemény Múzeummá 

válna. Az intézményegység vezetőt kérdezi, hogy mikor lesznek ezek a gyűjtemények 

feldolgozva. Továbbá milyen lehetőséget lát arra vonatkozóan, hogy a helytörténeti 

Gyűjteményt Múzeummá nyilvánítsák a közeljövőben. 

 

Burainé Murányi Magdolna intézményegység vezető – Ahhoz, hogy múzeummá válhasson 

az intézmény, nem csak a feldolgozottsági szinten múlik, hanem több szakemberre lenne 

szükség. A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynek van levéltára, üvegtára, adattára, 
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fotótára, fényképtára, történeti dokumentumok tára, vannak technikai és néprajzi tárgyak. 15 

hivatalos gyűjteményegysége van. Egyedüli probléma az adattárral van, mivel egyedül ő a 

szakmuzeológus az intézményben. Bereczki Imre dolgozatainak a kiadása a Képviselő-

testületi döntésen múlik, mivel digitalizálva vannak, de ezeknek a kiadatása magas költséggel 

jár. A Kincseink című füzet, mely 68 oldalból áll 250 e Ft-ba kerül, amennyiben legalább 500 

darabot rendelnek belőle. 

Több megyébe is hívják a Helytörténeti Gyűjteményt vándorkiállításra, tehát nagy 

megbecsülésnek örvend. 

 

Valánszki Róbert polgármester – A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottságán kellene 

némiképp javítani. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával 

kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. A témát ezennel 

lezárja. 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, mely a 

2014. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. Megadja a szót Balogh 

Csilla jegyző részére. 

 

Balogh Csilla jegyző – A munkatervhez kért javaslatok bekérő levele időben megküldésre 

kerültek. Egyedül Kiss Károly képviselő küldött javaslatot a munkaterv elkészítéséhez, mely a 

2014. februári testületi ülés második napirendi pontjához beépítésre került. A többi napirendi 

pont pedig mind olyan, amely jogszabályból ered, annak kötelező a megtárgyalása.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság szintén elfogadásra javasolta a 2014. évi Képviselő-testületi 

munkatervet. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2014. évi Képviselő-testületi munkatervet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 471/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Képviselő-testületi 

munkatervet elfogadja. 

 

Felelősök: - 

Határidő: - 
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4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Negyedik napirendi pontra tér rá, mely a 2013. évkezdet 

átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Jogszabályi 

kötelezettség, a következő évi költségvetés elfogadásáig szól. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosítását javasolja a testület felé. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

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

az  

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – Rátér az ötödik napirendi pontra, mely a bejelentéseket 

tartalmazza. Első bejelentés a 2013. évi iparűzési adóellenőrzés megállapításáról szóló 

beszámoló. Megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére. 

 

Balogh Csilla jegyző – A beszámolóhoz csatolva van a vizsgálatot végző cégnek a konkrét 

megállapítása, melyet az önkormányzathoz eljuttatott. Az állapítható meg összesítve a 

tapasztalatokat, hogy a vizsgált cégeknél nem voltak különösebb hiányosságok. Egy cégnél 

fordultak elő formai hibák, de ezek javíthatóak. Adóhiányt az ellenőrzés egyik cégnél sem tárt 

fel.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság a 2013. évi iparűzési adóellenőrzésről szóló beszámolót elfogadásra 

javasolja a testület felé. 
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Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság a beszámolt elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2013. évi iparűzési adóellenőrzésről szóló beszámolót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 472/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi iparűzési 

adóellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelősök: - 

Határidő: - 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentésre tér rá, mely a köztemetőről szóló 

10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Megadja a szót Gyuricza Máté műszaki 

ügyintéző részére. 

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – A változások a szociális temetés intézményének 

létrehozása miatt kerülnek bevezetésre. Az önkormányzat feladata, hogy a köztemetőben 

szociális temetési helyet jelöljön ki. A szociális temetési hely kijelölése az önkormányzati 

rendelet tervezet mellékletében történt meg. A jogszabály rendelkezett arról is, hogy ezek a 

sírhelyek térítésmentesek és a sírhely kijelölésére az önkormányzat jogosult. Ennek 

megfelelően lett a rendelet átdolgozva és a melléklet is ennek megfelelően változott. A 

jogszabály megengedi, hogy amennyiben újraváltásra kerül a sírhely a használati idő lehet 

kevesebb is a meghatározottnál. A rendelet tervezetbe bele lett foglalva az is, hogy a szociális 

temetés lebonyolításban résztvevők részére a temető üzemeltetője, jelen esetben a Pietas Kft. 

köteles azokat a közegészségügyi, munkavédelmi szabályokat ismertetni az igénybevevőkkel, 

illetve ellenőrizni azokat. A szociális temetéssel kapcsolatban az előző havi Dévaványai 

Hírlapban részletes tájékoztatás jelent meg, illetve az előterjesztés is tartalmazza mindazon 

kötelezettségeket ami az önkormányzat és a jegyző részéről hatályba fognak lépni.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Lényegében az állam fogja biztosítani a koporsót vagy 

urnát, illetve a sírhelyet. Az önkormányzat pedig mint fenntartó viseli a tárolás, hűtés, 

hamvasztás költségeit adott esetben, illetve az üzemeltető fogja biztosítani a temetéshez 

szükséges eszközöket, valamint a szakmai felügyeletet is ő fogja biztosítani. Megadja a szót 

dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Az oktatási bizottság a köztemetőről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosítását javasolja a testület felé. 

Továbbá elmondja, hogy elítéli ezt a temetkezési formát. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A lakosság egyre 

idősödik és egyre többen kérnek temetkezésre segélyt a szociális bizottságtól. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a köztemetőről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

mellett megalkotja 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

16/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőről szóló 

10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Soron következő bejelentésre tér rá, mely a Dévaványai 

Sportegyesület 2014. évre vonatkozó előleg kérelme. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen a 

Sportegyesület elnöke szóban jelezte, hogy 2014. év elején likviditási problémája lesz az 

egyesületnek és azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy segítse az egyesület 

problémáját megoldani. 

Most ezt az Elnök Úr írásban is megerősítette, mely az előterjesztéshez csatolva van.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság elfogadásra javasolta a Dévaványai Sportegyesület kérelmét. 

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság is elfogadásra javasolta a kérelmet. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 473/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 

Sportegyesület részére támogatás előleg címén  2.000.000,- Ft  nyújt az egyesület 

zavartalan működésének fenntartásához.  

A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

biztosított működési célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2014. január 10. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő tájékoztató a Dévaványa – Téglagyári 

agyagbánya művelés alóli részleges felhagyásáról, horgásztóvá történő átminősítéséről szól. 

80 %-os készültségű az a tervdokumentáció, aminek alapján a horgásztóvá való minősítést 

meg lehet kezdeni. Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

 

Feke László műszaki irodavezető – Azért 80 %-os a felkészültség, mert még a bányakapitány 

által kért dolgokat ilyen állapotban nem lehet megvalósítani. A mellékelt rajzon be vannak 

jelölve a nem mérhető területek. Ezek azért nem mérhetőek, mert a nád még nincs levágva 

azokon a helyeken. Meg kell várni, hogy a tó vize befagyjon és a nádat levághassák a mérések 

elvégzése miatt. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Nagyon jól haladnak a 

minősítéssel. Ha az időjárás lehetővé teszi, akkor meg lesz hirdetve a nádvágás, amit a 

Dévaványai Horgászklub tagjai elvégeznek.   

 

Valánszki Róbert polgármester –Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szól. Megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 
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Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – Az év közepén már jelezte a Bio-Sales Kft., hogy az új 

hulladékgazdálkodási törvény folytán, ők mint nem önkormányzati tulajdonú cég nem 

jogosult szelektív hulladékgyűjtésre. 

A Gyomaközszolg Kft..-nek a Regionális Hulladékkezelő ugyanezen szolgáltatását 2014. 

január 1-től felmondja. Gyakorlatilag a közszolgáltató gyűjtheti a szelektív hulladékot, 

viszont nem tudja majd előkezelésre eladni, így nem tudja tovább értékesíteni.  

A törvény arról is rendelkezett, hogy csak egy közszolgáltató lehet.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. 

(I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

17/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés a települési szilárdhulladék, 

hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi megszervezésével kapcsolatos egyeztetésekről 

szól. Megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – A pénzügyi bizottsági ülésen Fekete József a 

Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője alátámasztotta azokat a dolgokat, amik az előterjesztésben 

mint előzményként le vannak írva. Az idei évben az a veszteség, amit a dévaványai 

közszolgáltatás ellátásával megtermeltek, az áfá-val együtt 7.535.304,- Ft veszteséget fog 

okozni a Kft.-nek. Az ügyvezető úr elmondta, ahhoz, hogy a jövőben közszolgáltatási 

tevékenységet végezzen a településnek, az önkormányzatnak ezt az összeget 

kompenzációként ki kell fizetnie a cégnek. A szabályok őt arra kötelezik, hogy további 

veszteséget a településről ne vállaljon fel. A testületnek döntenie kell, hogy az igénynek 

eleget tesz-e és az összeget megfizeti-e a közszolgáltató részére. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A bizottság javasolja a 7.535.304,- Ft megfizetését a cég részére. Valamint 

javasolja a bizottság az ügy peres útra való terelését. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Arról van szó, hogy 

2012-ben a Regionális Hulladéklerakó megemelte egyoldalúan a település lerakói díját. Erről 

a testület konzekvensen úgy döntött, hogy ezt az összeget nem fogja megfizetni. Ugyanakkor 

abba a helyzetbe került Dévaványa, hogy 2013. december 31-én lejárt a szerződés a 
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szolgáltatóval, a Gyomaközszolg Kft.-vel. Ha az önkormányzat nem fogja a 7.535.304,- Ft-ot 

megfizetni, akkor nem lesz a szolgáltatás elvégzésére vállalkozó. Valamint Dr. Kulcsár 

László ügyvédet fogják megkérdezni, hogy milyen lehetőségek vannak ennek az ügynek a 

rendezésére. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával 

kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 474/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy kompenzálja a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nek a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. évi ellátásából előkalkuláltan várható 

veszteséget. 

A kompenzáció finanszírozására vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási 

szerződésben kell érvényesíteni. 

 

Felelős:  

Határidő: 
 

Valánszki Róbert polgármester – Ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért 

azzal, hogy a Gyomaközszolg Kft. részére kompenzálják a 2013. év ellátásából származó 

bruttó 7.535.304,- Ft-ot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 475/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nek kompenzálja a 2013. év települési 

hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásából származó bruttó 7.535.304,- Ft 

veszteséget 2013. december 31-ig. 

 

Felelős:  

Határidő: 

 

Valánszki Róbert polgármester – A szolgáltatási szerződés elfogadásáról még nem döntött a 

testület. A Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője Fekete József még nem válaszolt minden feltett 

kérdésre. Érdeklődik, hogy a testület a válaszok hiányában tud-e dönteni, vagy egy rendkívüli 

ülés keretein belül tárgyal majd erről. 2013. december 31-ig el kell fogadni a szolgáltatási 

szerződést és meg kell alkotni a rendeletet, mert ha ez nem történik meg, akkor 2014. január 

1-től a településen nem lesz közszolgáltatás. 

 

Földi Imre képviselő – A pénzügyi bizottságon elég részletesen tárgyalták az előterjesztést és 

akkor az volt a javaslat, hogy a szolgáltatási szerződés 1 éves időtartamú legyen, mivel ezt a 

jogszabály megengedi. Valamint Fekete József ügyvezető vállalta, hogy a szelektív 
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hulladékgyűjtés is a szolgáltatási körükbe és ennek a lebonyolítására ígéretet tett. Az ürítési 

díjak normalizálását és a megállapításáról majd a magasabb rendű jogszabály dönt, vagy a 

hulladékgazdálkodási törvény megalkotásától függ. Jelenleg ugyanazt az ürítési díjat 

alkalmazzák, ami a leglényegesebb, illetve a szelektív hulladékgyűjtés, valamint az 1 éves 

időtartam. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – van egy kormányrendelet, ha nem 

közbeszerzési törvény alapján lett  kiválasztva a közszolgáltató, akkor van arra lehetőség, 

hogy valamilyen módon támogassa az önkormányzat a vállalkozást. Közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásnak nevezik ezt. Ugyanez vonatkozik rá, 

amikor munkahelyteremtő beruházásról is döntött a testület és a támogatást kezelő irodához 

elküldte azt véleményezés szempontjából. Van róla szó, hogy ezt nem kell elküldeni a 

támogatást kezelő irodához, de a közszolgáltatási szerződésbe ezt bele kell írni, amennyiben a 

testület ilyen címen nyújt támogatást a vállalkozás részére, ennek szigorú elszámolási 

szabálya van. Az összegről nem tud pontos tájékoztatást adni, mivel ez az önkormányzattól és 

a testület döntésétől függ. Erre semmiféle központi támogatást nem kap az önkormányzat.  

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – Beszélt a DAREH munkaszervezetének a vezetőjével, 

aki a Békés-Manifest Kft. egyik ügyvezetője is egyben. Arról adott tájékoztatást, hogy az 

önkormányzat a kormányrendeletet jól értelmezi. Az a lényege, hogy amennyiben az 

önkormányzat támogatást nyújt, annak az elszámolásának átláthatónak kell lennie. A 

kedvezményezett a kapott támogatás teljes összegéről köteles elszámolni, igazolva azt, hogy 

mire fordította, illetve a közszolgáltatási szerződésbe arra a célra fordította-e amire kapta. 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatási szerződésnek a megkötése, az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 116. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szabályzat hatálya alá vonatkozik. Ennek a lényege a 

nyilvánosság, az átláthatóság, az elszámolhatóság.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Úgy lehet jelen esetben a közszolgáltatási szerződést 

elfogadni és az erről szóló rendeletet úgy tudja a testület megalkotni, ha ezt a Gyomaközszolg 

Kft. ügyvezetője elfogadja, feltételezhetően.  

 

Kanó József képviselő – A tisztánlátás érdekében egy későbbi ülés alkalmával kellene erről a 

témáról döntést hozni.  

 

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

képviselő – Egyetért azzal, hogy halasszák későbbre a döntést.  

 

Valánszki Róbert polgármester – A közszolgáltatási szerződés alapjaiban nem változik. 1 

évre szeretnék megkötni, a díjtétel nem az önkormányzaton múlik, rálátásuk nincsen, 

központilag van megállapítva. Arról van szó, hogy válaszok hiányában tud-e a testület 

dönteni.  

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – Már lehetett hallani, hogy az állam valamiféle 

támogatást nyújt majd az önkormányzatok számára ezzel kapcsolatban. Tehát az a fajta 

kompenzáció amit az önkormányzat ad, annak egy része elképzelhető, hogy vissza fog kerülni 

az önkormányzathoz. Tudni kell, hogy a piaci verseny megszűnt. Ugyan létezik még a 

közbeszerzés szabály, de a közbeszerzés értelmetlen, mert legtöbb esetben ezek a 

közszolgáltatási díjak nem fedezik magának a szolgáltatásnak az elvégzését. A közbeszerzési 

törvény tiltja a támogatást, a kompenzációt.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Véleménye, hogy ezekben a dolgokban a jelenlegi ülésen kellene döntést hozni. A 

kompenzáció vélhetően meg fog térülni valamilyen formában. Továbbá fontosnak tartja a 

bruttó 7.535.304,- Ft kompenzálási összeg valamilyen formájú visszanyerését, illetve 

csökkentését.  

 

Novák Imre alpolgármester – Véleménye ha a polgármestert felhatalmazzák a szerződés 

megkötésére, akkor nyilvánvalóan a legjobbat fogja képviselni az önkormányzat érdekében. 

Viszont ha későbbi ülésen döntenek erről, akkor lehetséges, hogy kicsúszik az önkormányzat 

a határidőből és lehetséges, hogy 2014. januárjában nem lesz közszolgáltatási szerződése a 

városnak.  

 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – A közbeszerződési szerződés tartalmát az önkormányzat 

rendeletben állapítja meg.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendeletet az 

információk hiányában egy későbbi ülésen alkossák meg, illetve ugyanazon ülésen kössék 

meg a közszolgáltatási szerződést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 476/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotását és a 

közszolgáltatási szerződés megkötését egy későbbi testületi ülés alkalmával végzi el. 

 

Felelős:  

Határidő: 
 

Valánszki Róbert polgármester – Soron következő bejelentésre tér át, mely a Dévaványa 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Megadja a szót Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Harmadszorra lesz módosítva a 

költségvetés. A mostani módosítási javaslat bevétellel kiadással egyezően 17.774 e Ft. Nem 

szabadon költhető pénzek, címkézettek, feladatra kapott központi támogatásról van szó. A 

kiegészítő támogatás pályázatáról megérkezett a döntés. Az önkormányzat 29.800 e Ft 

támogatásban részesült, a támogatás leutalása december 3-án megtörtént. Ezt az összeget a 

módosítás nem tartalmazza. A költségvetés fő összege 2.048.899 e Ft-ról 2.066.673 e Ft-ra 

változik. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítást a testület felé. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés önkormányzati rendelet 

megalkotásáról szól, a közterületek elnevezésének, azok jelölésének és a házszámozás 

rendjéről. Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

 

Feke László műszaki irodavezető – A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdése kimondja, hogy 

"…közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt 

vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerre közvetlenül utal….”. Időközben a Magyar Tudományos Akadémia 

közétett egy olyan listát amelyből kiderül, hogy Dévaványa is rendelkezik olyan utca 

elnevezésekkel, melyeket meg kell változtatni. A településen időközi választás volt és a 

jogszabály előírja, hogy választás előtt 60 nappal nem lehet utca névváltozást végrehajtani, 

ezért most került erre sor. Ahhoz, hogy ezt az önkormányzat végrehajthassa alkotni kell egy 

rendeletet.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. Már 

többször javasolta, hogy a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény előtti részt Bereczki Imre 

térnek nevezzék el. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a közterületek elnevezésének, azok jelölésének és a házszámozás rendjéről szóló 

rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

19/2013.( XII.13.) önkormányzati rendeletét 

a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről  

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Soron következő előterjesztés a Kábel-Elektro Kft.-vel 

kötött szerződéssel kapcsolatos a képviselő-testületi ülések közvetítésére vonatkozóan. 

Dévaványa Város Önkormányzata a képviselő-testületi ülések közvetítésére vonatkozóan a 

Kábel-Elektro Kft-vel szolgáltatási szerződést kötött 2008. június 1-től – 2013. május 31-ig 

tartó időszakra, majd azt követően a 239/2013. (V.30.) Kt. határozat szerint 2013. június 1-től 

– 2013. december 31-ig.  Mivel ezen szolgáltatási szerződés az év végén lejár, így az 

önkormányzat ismételten árajánlatot kért az érintett cégtől a szolgáltatás nyújtására 

vonatkozóan. A Kábel-Elektro Kft. árajánlatában az alap szolgáltatást 2008.06.01. nappal 

megkötött feltétellel és díjazással továbbra is fenntartja.  

A cég árajánlatában a fentieken kívül az alábbi konstrukciót ajánlja fel a továbbiakban: 2014. 

februárjától új műsorstruktúrával, rendszeres szerkesztett műsorokkal szeretne a lakosság 

rendelkezésére állni. Havi rendszerességgel az alábbi szolgáltatásokat nyújtaná: A testületi 

döntések hátterének bemutatása, önkormányzati szolgáltatások ismertetése, bemutatása, 

képviselők órája (lehetőséget nyújtani a képviselőknek, hogy folyamatosan tájékoztathassák 

választóikat), polgármester órája, kulturális ajánló, mezőgazdasági hírek, magazinjellegű 

műsorban képet adni a város életéről, iskolák belső műhelyeinek bemutatása, a város 

vállalkozóinak bemutatása, szolgáltatók tevékenységének ismertetése. 

A fentiekben részletezett műsorblokkot havi nettó 100.000 Ft. ellenében tudná biztosítani. A 

Kft. vezetője Túri Zsigmond részt vett a pénzügyi bizottság ülésén és elmondta, hogy a 

felsoroltakon kívül bárki tehet javaslatot témára vonatkozóan és megszerkesztik a műsort. 

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – A pénzügyi bizottság örömmel fogadta a Kft. ezen kezdeményezését, hiszen ezek 

olyan témák, melyek érdeklik a lakosságot. Rengeteg olyan emlék van a településen melyet 

meg lehet örökíteni és az utókor számára fenntartani. A bizottság elfogadásra javasolta a 

szerződés megkötését.  

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság szintén elfogadásra javasolta a testület felé. Javasolja, hogy 

egy későbbi testületi ülésre a Kalásznet Kft. vezetőjét is hívják meg, hiszen ő is érintett 

lehetne ebben a témában. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Elhangzott az, hogy a képújság akadálymentesen és 

minőségben is sokkal nagyobb színvonalon működne, amennyiben a sávszélesség bővítése 

megtörténne. Megpróbálják felvenni a Kalásznet Kft. vezetőjével a kapcsolatot és egy későbbi 

testületi ülésre meghívják. Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e még 
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valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 477/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kábel-

Elektro Kft-vel (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.), 2008. június 1-től – 2013. 

december 31-ig érvényben lévő szolgáltatási szerződést 2014. január 1-től – 2014. 

december 31-ig vonatkozó időszakra  változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2014. január 1.  

 

 

Földi Imre képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

működtetésével kapcsolatos. Úgy néz ki, hogy a megüresedett háziorvosi körzetet sikerül 

betölteni. A körzet ellátása érdekében dr. Kálmán István háziorvossal felvették a kapcsolatot 

és tárgyalásokat kezdeményeztek. A Doktor Úr jelenleg a Dunántúlon lát el háziorvosi 

tevékenységet, de szándékában áll 2014. április 1-jétől (mivel három hónapos felmondási 

határidő köti jelenlegi szerződésében) a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére 

vonatkozóan a háziorvosi feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az általa 

foglalkoztatott szakalkalmazott közreműködésével biztosítani a körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő működtetését.   

Egy szándéknyilatkozatot kell hozni a testületnek, ami arról szól, hogy megállapodást kötnek 

a háziorvosi feladatellátásra. 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 478/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy dr. 

Kálmán István háziorvossal a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére 

vonatkozóan háziorvosi feladat-ellátásra, jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megállapodást köt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon el. 
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Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásával kapcsolatos. A 2014. január 1-jétől nyújtható támogatási forma a 

korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátások 

összevonását követően jött létre. Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

részére. 

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – Az átmeneti segélyt, a temetési segély és a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást foglalja majd magába a rendelet 2014. január 1-től. A 

jelenleg hatályos rendeletet próbálta meg átformálni. Jogosultsági értékhatárok 

nagyságrendileg megmaradtak. A méltányossági közgyógyot eddig a jegyző hatáskörébe 

utalta a törvény, január 1-től viszont a Képviselő-hatáskörébe fogja átutalni. Viszont az 

intézkedési határidő miatt ezt javasolja a polgármester hatáskörébe átrakni. Annyiban lesz 

még módosulás, hogy az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe 

vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy 

kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 135%-ánál, ami 38.475,-Ft. 

Az oktatási bizottság ülésén Balogh Csilla jegyző szólt, hogy olyan homályos jogfogalmak 

maradtak a rendelt tervezetben, melyek módosítást igényelnek. Ilyen például a gyermek 

hátrányos helyzetben él, a család szegény, nyomorban él, ezt módosítani szükséges, hogy a 

család jövedelme főként segély. 

 

Balogh Csilla jegyző – Ezt úgy szükséges módosítani, hogy a család jövedelme főként 

szociális ellátások vagy segély. 

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – Valamint az elemi kár elhárításánál felmerült 

költség úgy módosul, hogy elemi kár esetén felmerült költség. 

 

Balogh Csilla jegyző – Pontosan ez úgy szól, hogy elemi kár esetén felmerülő költség.  

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – További módosítás még, hogy a beiskolázási segélyt 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén javasolták 1.000,-Ft-tal megemelni. Valamint 

található lesz a helyi rendeletben olyan új segélyforma, ami eddig még nem volt megtalálható 

az önkormányzatnál. Ezt törvényi szabályozásból ered. Ilyen a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe 

vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások. A nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához eddig is érkezett néhány igény. Itt a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 140 %-ban van meghatározva az egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár. Módosításra kell még, hogy kerüljön a természetbeli szociális ellátási 

formáknál nyújtható lakásfenntartási támogatás törlése. A többi ellátási forma változatlan 

formában marad. Az oktatási bizottság ülésén elhangzott még a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásoknál, hogy január 1-től még a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

gyermekjóléti Intézmény más településeken is ellátja a szolgáltatást. A térítési díjakat nem 
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lehet helyi rendeletben szabályozni. Amikor megküldi az intézmény a térítési díjakat, akkor 

lehet a helyi rendeletet módosítani ennek megfelelően.  

Ennyiben kívánt szólni a rendelttel kapcsolatban. 

 

Balogh Csilla jegyző – Elmondja, hogy a 5. §-t és a 6. §-t fel kell cserélni, mert logikailag ez 

így nem megfelelő. A pénzbeli ellátási formáknál olvasható, hogy pénzbeli szociális ellátások 

többes szám és utána egy dolog szerepel csupán, hogy önkormányzati segély. Amikor viszont 

a részletezést nézik, akkor kettő dolog van felsorolva, hogy aktív korúak ellátása és 

önkormányzati segély.  

Az aktív korúak ellátása nem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Itt nem arról van szó, 

hogy a Képviselő-testület rendeletben meghatároz jogosultsági feltételeket, hanem az 

együttműködés szabályai maradnak fönn. Tehát az aktív korúak ellátása alcímet, mivel zavaró 

ki kellene venni és ellátási formaként egyedül az önkormányzati segély maradna itt. Azt 

követően egy külön paragrafusba kerülne sor a szociális segélyezettek együttműködési 

szabályainak a részletezéséről. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A pénzügyi 

bizottságon is elhangzott, hogy önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki 

önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról többletkiadása miatt más módon nem tud 

gondoskodni és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140%-át. 

Módosítást javasol a jövedelem értékhatárra vonatkozóan 150 %-ot. 

 

Balogh Csilla jegyző – Összehasonlításként elmondja, hogy Gyomaendrődön ez az értékhatár 

200 %. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – 200 %-ot javasol. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök 

részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

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

képviselő – Az oktatási bizottság a helyi rendelet megalkotását javasolja. 

 

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

képviselő – A pénzügyi bizottság szintén a rendelet megalkotását a testület felé. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a javaslatok ismertetését. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

 Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

20/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 
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a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló helyi önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

 Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

21/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentés a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részéről anyagi támogatásra vonatkozó kérelem. Megadja a szót Szűcsné 

Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A Képviselő-testület a szeptember 11-

én tartott rendkívüli ülésen tárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a pályázati önerő 

támogatására vonatkozóan. Akkor úgy döntött a közfoglalkoztatásra benyújtandó pályázattal 

kapcsolatban, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől részletesebben 

kidolgozott előterjesztést kér. Azóta a közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződés 12 fő 

foglalkoztatására 2013. november 1-től 2014. április 30-ig aláírásra került, a támogatás 100 

%-os, így az önerőt nem igényel. 

Két kérelem van az előterjesztés mellett. Az egyik kérelem, a megnövekedett adminisztrációs 

terhekre való tekintettel egy fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása december 1-től 2014. április 

30-ig már folyamatban, a támogatás 90 %-os, így a szükséges önerő 55 e Ft, melynek 

támogatását kéri az önkormányzattól. 

A másik kérelem arra vonatkozik -, ami szintén anyagi támogatás -, hogy 2014. évtől szeretné 

„visszaállítani” a Nemzetiségi Önkormányzatban a tiszteletdíjat. Tiszteletdíjban részesülhet az 

elnök, elnökhelyettes és a képviselők. A tiszteletdíj visszaállításához nem rendelkeznek 

megfelelő összeggel. Megváltozott a finanszírozásuk. Van egy működési támogatásuk és egy 

feladatalapú támogatásuk. Ez körülbelül éves szinte 600 e Ft volt eddig.  

A tiszteletdíjuk a köztisztviselői illetményalap százalékában van meghatározva. A 

köztisztviselői illetményalap jelenleg 38.650,-Ft. Az elnök minden érintett díjazásával 

kapcsolatban a maximummal számolt. Forintra átszámolva azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testület felé, hogy a 2014. évtől 2.000 e Ft támogatásban részesítse, melyből az 

önkormányzati tisztségviselők díjazását szeretné finanszírozni.  

 

Valánszki Róbert polgármester – Megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Novák Imre 

alpolgármester részére. 

 

Novák Imre alpolgármester – Amikor megalakult a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat az akkor Képviselő-testület a kapott állami támogatásuk egy forintja mellé 

másik egy forintot tett mellé. Javasolja, hogy most is cselekedjenek hasonlóképpen.  
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Valánszki Róbert polgármester – Gazdálkodási irodavezetőt kérdezi, hogy a Nemzetiségi 

Önkormányzat mekkora állami támogatást kapnak, illetve feltehetően mennyit fognak kapni? 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Idei évben körülbelül 600 e Ft-ot 

kaptak. Viszont ez is bizonytalan, mivel van egy általános működési támogatás, az egy 

önkormányzatra 290 e Ft, ezt mindig január 31-ig teszik közzé. A másik része a feladatalapú 

támogatás, amikor eleget tesz a kötelezettségének és benyújtja, hogy hányszor üléseztek, 

programtervet stb., pontokat kap érte és ez alapján kapja még meg ezt a második támogatást. 

Ez viszont mindig csak félévkor válik ismertté.    

 

Kanó József képviselő – Véleménye, hogy több információ esetén lehetne erről a kérelemről 

dönteni. Javasolja, hogy az előterjesztést a januári testületi ülésre hozzák vissza. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Úgy gondolja, hogy a testület nem zárkózik el attól, hogy a 

kapott állami támogatásuk egy forintja mellé másik egy forintot tegyenek. Megkérdezi van-e 

még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a 2014. év januárjában tartandó Képviselő-testületi ülésen térjenek 

vissza a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 479/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. év 

januári Képviselő-testületi ülésen térnek vissza a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatás iránti kérelmének megtárgyalására. 

 

Felelős: 

Határidő: 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok 

elvégzésére felkért ajánlattevőkről döntéshozatal. A 2014. évi belső ellenőrzési terv el van 

fogadva, ugyanakkor belső ellenőre nincs az önkormányzatnak. Az ajánlattevők köréről 

kellene most döntést hozni. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A közbeszerzési szabályzat alapján az 

ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi cégeket ajánlják felkérni 

ajánlattételre: 

- KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 

5600 Békéscsaba Hal u. 3. 

- CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 

5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22. 

- Kolimár Könyvvizsgáló Kft. 

5600 Békéscsaba Zsíros u. 5. 



 25 

Ha valakinek van javaslata, akkor bővíthető még az ajánlattételre felkért cégek listája. 

Érdeklődik, hogy az önkormányzatnál a helyi adóról szóló ellenőrzést elvégző Benedek és 

Társa Kft.-t is felkérjék-e ajánlattételre? 

Jelenleg a Vésztőn és Körösladányban belső ellenőrzést végző cégeket kérték fel 

ajánlattételre. 

 

Balogh Csilla jegyző – A Benedek és Társa Kft. inkább könyvvizsgáló cég, nem lehet tudni, 

hogy belső ellenőrzést mennyire végeznek. Esetleg még a Gyomaendrőd város belső 

ellenőrzését végző céget lehetne felkérni ajánlattételre.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Nem tudott 

felkészülni az előterjesztésből, pedig szeretne belső ellenőrzés elvégzésére céget ajánlani. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Mivel az előterjesztés az ülés megkezdése előtt kapták 

kézhez a képviselők és nem tudtak felkészülni ezért javasolja, hogy egy későbbi rendkívüli 

ülés keretein belül hozzanak döntést. 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétel, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére felkért ajánlattevőkről egy 

későbbi ülés alkalmával döntsön a testület kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 480/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső 

ellenőrzési feladatok elvégzésére felkért ajánlattevőkről egy későbbi Képviselő-

testületi ülés alkalmával hoz döntést. 

 

Felelős: 

Határidő: 

 

Valánszki Róbert polgármester – Következő bejelentésre tér át, mely arról szól, hogy Novák 

Imre egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Borona u. 9.) 2013. december 9-én kelt levelében 

azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy telephelynek alkalmas, nyomdaipari 

tevékenység folytatása céljából önkormányzati ingatlan bérbeadását tegye számára lehetővé. 

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 Róbert polgármester – Szavazásra kérem a képviselőket.  

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

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az érintett 

bejelentése alapján – Novák Imre alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 49. § (1) 

bekezdése értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Határozat: 

 481/2013.(XII.12.) 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 Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Novák Imre alpolgármester – A kérelemnek az a tárgya, ami már a testület előtt ismert, hogy 

a kérelemben nem került meghatározásra az a helyszín, amibe Kft. tagtulajdonosként a Hajós 

úti épületben tevékenykedtek. A Kft. felszámolás alá került, így november 30-val a bérleti 

szerződés felmondásra került. Az egyéni vállalkozásának a jelenlegi statisztikai létszáma 17 

fő. A testület döntése alapján ugyanazon a telephelyen tovább lehetne folytatni a 

tevékenységet, mint egyéni vállalkozási forma.  

 

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

képviselő – Érdeklődik, hogy a szerződés meddig szól a telephely bérletére vonatkozóan? 

 

Novák Imre alpolgármester – A Kft.-nek határozatlan időtartamú bérleti szerződése volt, ami 

november 30-val felmondásra került. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása 

a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a testület a Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatti ingatlant bérbeadásra 

meghirdesse kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 482/2013.(XII.12.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatt lévő, 3572 

hrsz-ú ingatlant bérbeadásra meghirdeti és egyetért a pályázati hirdetmény 

megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pályázati hirdetményt kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

A bérbeadásra meghirdetett helyiség helye: 5510 Dévaványa, Hajós u. 22. sz. 3672 hrsz 
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alapterülete: 222,64 m
2 

rendeltetése: üzem 

felszereltségi állapota: összkomfortos (vezetékes vízzel, gázzal, 

elektromos energiával ellátott, közcsatorna hálózatba bekötött) 

 

A helyiség felhasználásának célja és az abban folytatható tevékenység megjelölése: 
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 5510 Dévaványa, Hajós u. 22. sz. 3572 

hrsz-ú ingatlan hasznosítása munkahelyteremtés céljából. 

 

A bérleti szerződés időtartama: A bérleti szerződést a Polgármester határozatlan időre köti. 

 

A minimálisan fizetendő bérleti díj mértéke: 22.264,-Ft+ÁFA/hó 

A pályázó köteles megjelölni bérleti díj ajánlatát. 

 

A helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő bérlő által saját 

költségén elvégzendő építési munkák és azok elvégzésének határidejét, továbbá az 

esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettség: 

Az épületben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület szerkezeti 

rendszerének és homlokzati megjelenésének megváltoztatásával. A tevékenység végzéséhez 

szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés módosítási engedély 

elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli. Bármilyen 

nemű bontási és építési munka megkezdése előtt a tulajdonos önkormányzat írásbeli 

hozzájárulását be kell szerezni. Az épületben végzendő tevékenység csak jogerős és 

végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén 

telephely engedélyezését követően illetve működési engedély birtokában folytatható. 

 

A bérlő köteles gondoskodni: 

a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről, 

b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat kirakatszekrény, védő vagy előtető ernyőszerkezet, 

biztonsági berendezések karbantartásáról, 

c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg 

cseréről, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben, 

e) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és 

megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ 

össze. 

 

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton 

helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13.  

      számú irodája 

határideje: 2014. január 24. 9
00

 óra 

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

12. számú irodájában Csatári Mónika pénzügyi ügyintézőtől. 

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét és 

címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát valamint nyilatkozatot arról, 

hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 

 

A bérbeadó a legmagasabb bérleti díjat ajánlóval köt bérleti szerződést. 
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Az elbírálás prioritás szempontjai: 

- az ingatlan munkahelyteremtés céljából történő hasznosítása. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

  Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – Megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? Megadja a 

szót Kiss Károly képviselő részére. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Érdeklődik, hogy a 

műszaki iroda milyen lehetőséget lát arra vonatkozóan, hogy a régi aszfaltos sportpályát 

elárasztani korcsolyázásra. Másik kérése az lenne, hogy a Katolikus templom is legyen 

kivilágítva. 

 

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

képviselő – A zöldhulladék elszállítása minden hónap első keddjén történik meg a 

településen, viszont több helyen nem történt meg ennek az elszállítása. 

 

Feke László műszaki irodavezető – Az E-on tervezetszerűen az egész településen elvégezte a 

fák gallyazását. Mivel ez igen nagy mennyiséget jelentett, ezért elsősorban ezeknek az 

elszállítása történt meg. A lehetőségekhez mérten folyamatosan megtörténik majd az 

elszállítás. 

 

Novák Imre alpolgármester – Földi Imre képviselő elmondta, hogy folyik a 

közfoglalkoztatottak képzése és éppen a mai napon ért véget a Bio-Hulladékkezelő tanfolyam 

elméleti képzése. Úgy gondolja, hogy a gyakorlati képzésen belül a 15 fő már ezeknek a 

feladatoknak az elvégzésére is bevonható.  

 

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

képviselő – A Civilházzal kapcsolatban szeretne egy kérdést feltenni. Tantermek kerültek 

visszaadásra, melyeknek az összenyitásáról volt szó ahol a birkózók tudnak edzéseket tartani. 

Érdeklődik, hogy ez milyen folyamatban van? 

 

Feke László műszaki irodavezető – A tervezés folyamatában van.  

 

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

képviselő – Egy korábbi testületi ülésen Kiss Károly képviselőtől elhangzott a javaslat a 

túlórák kifizetésével kapcsolatban. Érdeklődik, hogy ez ügyben történt-e valami? Másik dolog 

pedig a szabadságok felhalmozásához kapcsolódik. Hogyan fog megtörténni a szabadságok 

rendezése? 

 

Valánszki Róbert polgármester – Folyamatban vannak az intézkedések. A szabadságok 

felhalmozását szeretnék megszűntetni, melynek megoldására egy későbbi testületi ülésen lesz 

javaslat.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A Dévaványai Nők 

baráti Körének megköszöni a hétvégén tartott színvonalas rendezvényt és annak 

lebonyolítását.  
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Valánszki Róbert polgármester – Köszönet jár a Dévaványai Folkműhely Egyesületnek is 

aki megszervezte a rendezvényt és a Dévaványai Hagyományőrző Egyesületnek akik nagyban 

segítették a lebonyolítást.  

Megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? Megadja a szót Garaguly László dévaványai 

lakos részére. 

 

Garaguly László dévaványai lakos – A szociális temetéssel kapcsolatban szeretne szólni. 

Egy temetés során sajnálatos esemény történt. Intézkedéseket kellene tenni a temetkezési 

vállalkozónak, hogy több hasonló eset ne történhessen meg. A koporsó leeresztése során a 

hever használata volna a legmegfelelőbb eszköz. 

Továbbá a temetői illemhely nyitva tartásáról is megfelelően gondoskodni kellene. 

 

Valánszki Róbert polgármester – Úgy gondolja, hogy a vállalkozónak sokat köszönhet a 

település olyan szempontból, hogy a korábbi temetőben uralkodó állapotokat a lehetőségeihez 

mérten feljavította. Sajnálatos módon ez nagyon kényes terület.  

Sajnálja, hogy a Pietas kft. vezetője Dorogi János nem érkezett meg a testületi ülésre és nem 

tudott ezekre a kérdésekre válaszolni. A megbeszélések alapján vélhetően intézkedni fog, 

hogy a későbbiekben ilyen hibák ne fordulhassanak elő. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

A polgármester kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván a képviselő-testület 

nevében a dévaványai lakosok részére.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18
00

 órakor bezárja. 

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert             Balogh Csilla 

polgármester                     jegyző  

 

 

 

 


