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I-1/9-2/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 

megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő  

Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Feke László műszaki irodavezető, Dr. 

Kulcsár László ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Diósné Ambrus Erzsébet a 

DÁMK vezetője, Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, 

Balogh Aranka a József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, Somogyi Erzsébet 

a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője, Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 

oktatási koordinátora, Szalai Ildikó védőnő, Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok, 

Dr. Kálmán István háziorvos, a lakosság részéről 1 fő. 

 

A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, Nyuzó Marietta képviselő jelezte, hogy a mai ülésre később fog 

érkezni.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. 

Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 



2 

 

 

2. A 2014. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

alapján. 

Előadó:   Balogh Csilla jegyző                                                                         

 

4. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezető                                                              

 

5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 

alapján) 

Előadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezető                                                                                 

 

6. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. (az 1997. évi XXXI. törvény 

42. § (5) bekezdése alapján)  

Előadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezető                                                                                

 

7. Bejelentések  

 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

7/2014.(I.30.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 30-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. 

Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 

 

2. A 2014. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

alapján. 

Előadó:   Balogh Csilla jegyző                                                                         
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4. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre 

vonatkozóan.  

Előadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezető                                                              

 

5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 

alapján) 

Előadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezető                                                                                 

 

6. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. (az 1997. évi XXXI. törvény 

42. § (5) bekezdése alapján)  

Előadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezető                                                                                

 

7. Bejelentések  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés és a két 

testületi ülés között történt fontosabb események tárgyalása előtt javasolja, hogy adják meg a 

lehetőséget Dr. Kálmán István háziorvos részére, hogy röviden mutatkozzon be. 

Elmondja, hogy a IV. számú háziorvosi körzet új orvosa 2014. április 1-ével kezdi meg a 

háziorvosi tevékenységét. Az ülést megelőzően sikerült minden kérdésben döntésre jutni a 

doktor úrral. Március 15-ig a rendelő, illetve a lakás is átadásra készen lesz.  

A polgármester megadja a szót a doktor úr részére.  
 

Dr. Kálmán István háziorvos –elmondja, hogy Marosvásárhelyen született 1957-ben. Szülei 

nyomdászként dolgoztak, egyedüli gyerek. Tanulmányait az óvodától az egyetemig 

Marosvásárhelyen végezte el magyar nyelven. Tanulmányai után Moldvába helyezték ki 6 

évig ott dolgozott. Ezután visszakerült a megyébe, ahol szintén körorvosként dolgozott egy 

faluban, ahonnan egy egyetemi tanára által került vissza Marosvásárhelyre egy általa 

üzemeltetett Kft-be, ahonnan néhány év után tovább kellett, hogy álljon. Ezután Tolna 

megyében kapott új állást önkormányzati háziorvosként, de az önkormányzat a válság idején 

csődbe ment, nem tudta tovább alkalmazni, így átment a szomszédos faluba, ahol szintén 

háziorvosként dolgozott tovább. Innen is elszólította az élet, unokája egészségi állapota miatt 

kellett, hogy közelebb költözzön lánya családjához. Feleségével 1978. óta élnek együtt. 30 év 

munka áll a háta mögött. Mindig vegyes körzetben dolgozott, gyerekekkel és felnőttekkel 

egyaránt, ezért ez most új lesz neki, hiszen felnőtt háziorvosi körzetről van szó. Amíg 

Moldvában dolgozott, megkezdte a pszichiátriai szakosítást, melyhez csak a szakvizsgája 

hiányzik.  

Röviden ennyiben kívánt bemutatkozni. A kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a doktor úrnak. Megadja a 

szót dr. Ágoston Sándornak.  

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

képviselő – tisztelettel köszönti a doktor urat. Elmondja, hogy nagyon várták már a városban. 

A IV. számú körzethez nagyjából 2000 ember tartozik. A lakosok nevében is elmondhatja, 

hogy szeretettel fogadják, szükség van a munkájára. Reméli, hogy a doktor úr jól fogja érezni 

magát itt Dévaványán.  

Dr. Kálmán István háziorvos – megköszöni a kedves szavakat a képviselő úrnak. 

Ismerkedésre még nem volt ideje. Elmondja, hogy ahol eddig volt, ott korábban ketten voltak, 

de kollégája sajnos 2012-ben elhunyt és azóta egyedül dolgozott. Helyettesét még nem 

találták meg, sajnos a helyi polgármesteri hivatal nem sokat segített ebben.  
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Valánszki Róbert polgármester – bízik abban, hogy a doktor úr megtalálja a számítását 

Dévaványán. Az önkormányzat pozitívan állt ehhez mindvégig. A költözését követően 

tervezik, hogy az egészségügyben dolgozó kollégákat összehívják egy találkozóra, hogy 

legyen alkalma megismerkedni a helyi szakmabeliekkel is. Ha nincs kérdése a képviselőknek, 

illetve a meghívottaknak, akkor befejezettnek tekinti ezt a témát.  

A polgármester megköszöni Dr. Kálmán István háziorvosnak, hogy a testületi ülést 

megtisztelte jelenlétével és bemutatkozott a jelenlévőknek, valamint a tévé képernyője előtt 

lévő lakosoknak. 

 

A polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez szóbeli 

kiegészítést nem kíván tenni.  

A két testületi ülés között történt fontosabb eseményeket ismerteti a jelenlévőkkel:  

- a december 19-én tartott rendkívüli ülésen szó volt a szilárd hulladékszolgáltatási 

szerződés elfogadásáról, illetve annak aláírásáról, valamint a Képviselő-testület 

megalkotta az ezzel kapcsolatos rendeletét is. Az Önkormányzat udvarán elhelyezésre 

került egy üveggyűjtő konténer, 3 m
3
-es űrtartalommal. Ide hozhatják a lakosok az 

üveghulladékot munkaidőn belül.  

- 2013. december 20-án átadásra került az áthelyezett nyomvonalú kerékpárút és a 27 

kiépített parkoló is. Ezen átadást jelenlétükkel megtisztelték Dankó Béla és Farkas 

Zoltán országgyűlési képviselő urak is.  

- Január 23-án ismét rendkívüli ülés megtartására került sor, melyre azért volt szükség, 

mert a hulladékkezelési közszolgáltatásra egy kompenzációs pályázatot írtak ki, 

melyre a Képviselő-testület pályázatot kívánt beadni 8,5 millió forint összegben. A 

pályázati keret szűkös, ennek következtében csökkenek a támogatási összegek is, de 

bízik abban, hogy minél magasabb lesz a támogatási összeg ítélnek meg. 

- Bízik abban, hogy április elején átadásra kerül a városi játszótér, melyre a LEADER 

pályázaton nyert 5.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat. A Képviselő-testület ezt az 

összeget még kiegészíti 11.496.919,- Ft-tal. Ennek kapcsán már az előző rendkívüli 

ülésen is jelezte, hogy várhatóan február 6-án lesz egy rendkívüli testületi ülés, hiszen 

ki kell választani a nyertes pályázót a gyors kivitelezés érdekében.  

- A budapesti Kézmű Kft-nél járt, ahol munkalehetőségről egyeztetett.  Ez Kft. az 

ország egyik legnagyobb állami közfoglalkoztató cége. Elképzelésük szerint a 

következő évben lesz fejlesztés. A Kft-nek van már telephelye Dévaványán, ahol 

megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, első sorban a Hajnal István 

Szociális Centrumban élők közül, de cselekvőképes emberekkel is dolgoznak.  

- A Dózsa-féle népfelkelés 500. évfordulójával kapcsolatosan már volt bizottsági ülés, 

mely során eldőlt, hogy egy napos lesz a rendezvény.  

- A Boschung EJT Kft. ügyvezető igazgatójával, Kosztán Istvánnal is találkozott, mely 

találkozó során a kapcsolatok erősítéséről volt szó az Önkormányzat és a cég között. A 

parkolási lehetőséget szeretné a cégnél biztosítani. Kérte a műszaki irodát vizsgálják 

meg a parkolók kialakításának lehetőségeit. A Kft. meglévő kinti parkolója és az 

épület közötti körül-belül 50 méteres árok-szakaszt kellene megmélyíteni, átereszt 

kialakítani, majd ezt a későbbiekben betemetéssel burkolt parkolóvá lehetne alakítani.  
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- Elindultak a Belügyminisztériumtól kapott támogatások teljesítései, valamint a leendő 

melegedő épületének felújítása is, valamint az időjárástól függően a Tőkerészi iskola 

felújítását is megkezdik.  

- Társulási ülés is volt, melynek legfontosabb kérdése az Önkormányzat számára az 

orvosi ügyelet volt. 2014. február 3-án jár le az a pályázat, mely fontos az orvosi 

ügyelet döntéséhez. Két pályázó váltotta meg a csomagot, az egyik a jelenlegi 

szolgáltató, a SANI-MED TRANS Kft., illetve egy debreceni cég. Az átmeneti időben 

a szolgáltatást biztosítani szeretné az Önkormányzat változatlan feltételekkel úgy, a 

SANI-MED TRANS Kft. részére egy 2012-ben kifizetett díj beleszámítson a 

szolgáltatás díjába.  

- A munkaügyi központnál munkahely teremtő, munkahely megtartó ismertetőn vett 

részt, ahol Dankó Béla országgyűlési képviselő és Dr. Nagy Ágnes BM Munkaügyi 

Központ vezetője tartottak előadást, a mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. 

Felhívja a helyi vállalkozók figyelmét, hogy február 14-ig a pályázatok benyújtásának 

határideje. A munkaügyi központot segítséget nyújt, akár a pályázat megírásában is.  

- A mai napon délelőtt Szeghalmon volt egy tájékoztató, ahol Farkas Zoltán, a megyei 

közgyűlés elnöke a megyei fejlesztési politikáról, a TOP programokról adott 

tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban már korábban is voltak egyeztetések, melyek során 

meg kellett határozni azokat a fejlesztési célokat, hogy 2014-ben miket szeretnének 

megvalósítani. A műszaki iroda elkészítette az ezzel kapcsolatos anyagot. 

Meghatározták azokat a prioritásokat 8 pontban, melyekre mindenképpen szeretne 

pályázni az Önkormányzat, illetve amely beruházásokat meg szeretné valósítani. 

Lehetőség van ezek bővítésére, hiszen a többi kistérségi önkormányzat is több pontot 

határozott meg. Eddig a kistérség városainak részéről 30 milliárd forintnyi igény 

jelentkezett, melyből rendelkezésre áll 2,3 milliárd forint. Lehetőség szerint lesznek 

kiegészítő támogatások is, olyan források, melyeket ha meg tudnak szerezni, akkor 

ezen beruházások fő részét meg tudják alkotni, megvalósítani. Ennek kapcsán a 

közeljövőben még több Társulási ülésen fog részt venni a polgármester.  

- A mezőgazdasággal kapcsolatban már korábbi kérdésekre válaszolva is elmondta, 

hogy a fizikai átszervezés megtörtént a Polgármesteri Hivatalban. A személyi 

kérdésekben is lépést kell tenni, bizonyos irodákban az ügyintézők munkaterhét 

csökkentették az ügyfelezés átrendezésével. Ezt így tervezi a mezőgazdaság 

kérdésében is a megnövekedett munkaterhek miatt. A kertészet és a közfoglalkoztatás 

terén elért eredményekre való tekintettel, melyet a Belügyminisztérium is komoly 

összeggel támogatott, ezt a területet kellene, hogy tovább vigye a mezőgazdasággal 

foglalkozó kolléga, illetve egy főt szeretne foglalkoztatni a mezőgazdasági 

ügyintézésre is.  

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – kérdése, hogy a 8 pontban benne van-e a középiskola mellé tervezett 

tornacsarnok? 

Valánszki Róbert polgármester – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy szerepel benne a 

tornacsarnok. Ezzel kapcsolatban annyi információt kapott, elképzelhető, hogy még ebben az 
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évben lesz rá forrás lehetőség. Amint ennek a kiírása megtörténik, mindenképpen pályázni 

fog rá a város. Szeretné, ha a költségvetésbe belekerülnének azoknak az engedményes kiviteli 

terveknek az elkészítése is, melyek ehhez a pályázati anyaghoz szükségesek.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

 8/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 231/2013.(V.30.), 

232/2013.(V.30.), 233/2013.(V.30.), 234/2013.(V.30.), 235/2013.(V.30.), 

248/2013.(VI.13.), 296/2013.(VII.11.), 314/2013.(VII.31.), 315/2013.(VII.31.), 

322/2013.(VII.31.), 323/2013.(VII.31.), 383/2013.(X.11.), 385/2013.(X.11.), 

386/2013.(X.11.), 387/2013.(X.11.), 388/2013.(X.11.), 389/2013.(X.11.), 

391/2013.(X.11.), 392/2013.(X.11.), 393/2013.(X.11.), 396/2013.(X.11.), 

398/2013.(X.11.), 399/2013.(X.11.), 426/2013.(X.31.), 438/2013.(XI.28.), 

440/2013.(XI.28.), 442/2013.(XI.28.), 445/2013.(XI.28.), 446/2013.(XI.28.), 

447/2013.(XI.28.), 448/2013.(XI.28.), 455/2013.(XI.28.), 456/2013.(XI.28.), 

457/2013.(XI.28.), 464/2013.(XII.9.), 465/2013.(XII.9.), 469/2013.(XII.12.), 

470/2013.(XII.12.), 471/2013.(XII.12.), 473/2013.(XII.12.), 474/2013.(XII.12.), 

475/2013.(XII.12.), 477/2013.(XII.12.), 478/2013.(XII.12.), 482/2013.(XII.12.), 

484/2013.(XII.19.), 485/2013.(XII.19.), 486/2013.(XII.19.) határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 

temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak hatályosulásáról szóló tájékoztató.  

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a 

közszolgáltatási szerződésben szerepel, hogy a közszolgáltató a tevékenységéről minden 

évben köteles beszámolni, illetve a mérlege alapján el kell számolnia azon összegekkel, 

melyet a Képviselő-testülettől üzemeltetési támogatásra igényelt. Ez az üzemeltetési 

támogatás a szerződés szerint 2.000.000,- Ft. Ezen összegből a 2013. évben 1 millió forint 

vissza lett tartva szemétszállításra. A szemetet az Önkormányzat szerződés alapján szállította 
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el a gyomaendrődi lerakóhoz, a megmaradt összeg viszont felhasználásra került a temető 

üzemeltetéséhez. Ennyit kívánt elmondani ezzel kapcsolatban.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Dorogi 

János részére. 

Dorogi János a Gyulai Pietas Kft. ügyvezetője – köszönti a jelenlévőket. Elmondja,hogy 

mozgalmas volt a 2013-as év, sok változással, törvénymódosítással. 2012. augusztus 31-ével 

bezárólag számoltak be a tevékenységükről a Képviselő-testületnek. Kérte a testületet, hogy 

mivel az év végi zárás február végére, március közepére várható, ezért az ő beszámolójának 

leadása is kitolódhasson erre az időpontra. Röviden szól az eltelt időszakról.  

Igyekeznek a lakosság igényeit maximálisan kielégíteni. A halottak száma évek óta csökkenő 

tendenciát mutat, jelenleg 104 fő volt. 2013. áprilisában a Békés Megyei Temetkezési Vállalat 

irodát nyitott a településen, amely konkurenciát jelentett a Kft. számára, azonban 2013. 

decemberében megkeresés érkezett a BM Temetkezési Vállalattól, hogy 2014. január 1-től 

Dévaványán megszünteti tevékenységét. Döntésüket tudomásul vették. A vállalat megjelenése 

árbevétel kieséssel járt a Pietas Kft. számára, 38 temetésről van szó, ez a mérlegben 

jelentkezni fog. A 2013. év mozgalmas volt számukra, többször is fel kellett, hogy keressenek 

egyes minisztériumokat az új temetkezési törvény miatt. A polgármester úrral, illetve 

Gyuricza Máté ügyintézővel is tárgyaltak róla. Kijelölésre került a temetőben a szociális, 

ingyenes parcella területe is. A kormány úgy döntött, hogy a törvénytervezet szociális 

vonatkozású részét 2015. január 1-ig felfüggeszti, nagy valószínűséggel nem is fog 

bevezetésre kerülni. Meg kell találni a megfelelő megoldást, amely segítséget nyújt a 

lakosságnak, illetve a településnek a költségek csökkentésében. 

A temetőben túl sok szemét gyűlt össze, részben válogatás nélkül. Utólag ezek válogatva 

lettek közmunkaprogram segítségével. A szemét elszállításával kapcsolatban közös 

megegyezés alapján úgy döntöttek, hogy a nekik járó éves 2.000.000,- Ft-os támogatásból a 

szemét Gyomaendrődre történő elszállítását megpróbálják megoldani, ami időközben sikerült 

is. Problémát okozott, hogy a szemétgyűjtő konténereket a temetőből elvitték mindenféle 

előzetes tájékoztatás nélkül. Ügyvezető igazgatóként elvárta volna a Tappe Kft-től, hogy erről 

tájékoztatást adjon részére.  

Felvették a kapcsolatot a Gyomaközszolg Kft-vel, ahol közölték velük, hogy örömmel 

fogadták, hogy az ő cégüket választották a szemétszállításra, a konténereket azonban saját 

maguknak kell biztosítani. A polgármester úr segítségével már elhelyezésre került egy 5 m
3
 

nagyságú konténer, ide hordják jelenleg a temetőben keletkezett szemetet. A közköltséges 

parcella utáni részen még van elszórtan hulladék, de már ennek összeszedése is folyamatban 

van, elszállításukra sor kerül majd. Elmondja, hogy szívügyük a fásítás, amelyre sor került a 

Képviselő-testület segítségével. Hozzátartozói bejelentések alapján most azonban néhány 

helyen ki kell, hogy vágják a fákat. A tavalyi évben szóba került a szelektív hulladékgyűjtés, 

amely részben már meg is kezdődött, a temetőben lévő valamennyi szeméttároló mellé 

mindkét oldalra egy-egy kiegészítő drótfonatos rész kerül az üveg és a műanyag hulladék 

elhelyezésének céljából.  

Az ügyvezető elmondja, hogy áremelést nem hajtott végre a Kft. a 2013-as évben, 2014-ben 

sem áll szándékukban az áremelés, az eddigi árakkal dolgoznak. A 2013-as évben a 

megállapodás alapján a visszaforgatás nem történt meg gazdasági helyzetükre való tekintettel. 

120.000,- Ft-ot már korábban befizettek az önkormányzat pénztárába, a másik rész is 

befizetésre kerül.  

Röviden ennyit kívánt elmondani, az írásos beszámolót az év végi zárást követően fogják 

elkészíteni.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – köszönti az ügyvezető 

urat. Véleménye szerint a temető üzemeltetésénél a hulladék elszállítása a legnagyobb 

probléma. Ezt az Önkormányzat igyekezett megoldani, főként a lakosság részéről érkezett 

panaszok miatt. A másik fontos feladat, amely az Önkormányzattal közös, az az urna 

sírhelyek pótlása. Az ilyen jellegű igény egyre nagyobb, de sajnos nincs elegendő hely, ezt 

minél hamarabb pótolni kell.  

Köszönetet mond a polgárőrségnek, akik a halottak napja előtti és utáni napokban segítették a 

temetőbe érkező hozzátartozókat az autóval való közlekedésben, illetve a parkolásban. A 

jövőben meg kellene oldani, hogy legalább ott legyen egy dolgozója a Kft-nek reggeltől-estig 

ezekben a napokban. 

Dorogi János a Gyulai Pietas Kft. ügyvezető igazgatója – reagál a képviselő úr felvetéseire. 

Mint említette, jelenleg egy 5 m
3 

űrtartalmú konténer van elhelyezve, mely folyamatosan 

ürítésre is kerül, a jövőben nem fog ennyi szemét összegyűlni a temető hátsó területén.  

Az urna sírhelyekről már évekkel ezelőtt is esett szó, véleménye szerint a szemben lévő 

oldalon kellene megoldani a további urna sírhelyek kialakítását. Elő fogja ezt terjeszteni a 

márciusi ülésre, kérni fogja a testület segítségét, illetve saját részüket is igyekeznek teljesíteni 

ezzel kapcsolatban. Más települések temetőit látva elmondhatja, hogy Dévaványa temetője 

sincs rossz állapotban különösen, hogy most már a közfoglalkoztatásban dolgozók is segítik a 

karbantartását.  

Elmondja még, hogy a rendőrség és a polgárőrség valóban megtett mindent azért, hogy a 

halottak napján minden probléma nélkül menjen. Információi szerint nem történt olyan 

tevékenység ez alatt, ami különösebb intézkedést igényelt volna. Megköszöni az ott végzett 

munkájukat a rendőröknek, valamint a polgárőröknek is. Részükről 2 fő jelen volt ezen a 

napon, hogy a vidékről érkező hozzátartozók is megbeszélhessék az illetékessel az 

esetlegesen felmerülő problémákat. A jövőben is figyelni fognak erre, hogy kellő számú 

ember legyen jelen ezen a napon, valamint a temető nyitva tartása is meg volt hosszabbítva.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?  

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Megköszöni a Kft. ügyvezetőjének a szóbeli tájékoztatást, valamint a végzett munkájukat.   

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. éves 

beszámolási kötelezettségének teljesítését 2014. március 31-ig napolják el, az üzemeltetésről 

szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

9/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Egyházi 

Temetkezési Szolgáltatási Kft. éves beszámolási kötelezettségének teljesítését 2014. 

március 31-ig elnapolja, az üzemeltetésről szóló szóbeli  tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2014. március 31.  
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2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján. 

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (1) bekezdése alapján: A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 

részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

A jegyző elmondja, hogy a hivatkozott jogszabály szerinti megállapodást Dévaványa Város 

Önkormányzata 2012. március 29-ei, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 

április 16-i ülésén jóváhagyta, amelyet a polgármester és az elnök írt alá. Az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatára Dévaványa Város Önkormányzata 2013. január 31-én, a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig 2013. január 24-én tartott ülésén került 

legutóbb sor. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Ezen felülvizsgálati 

kötelezettségüknek tesznek eleget most.  

A jegyző elmondja, hogy az általános választások évében az alakuló ülést követő 30 napon 

belül is felül kell vizsgálni a megállapodást. Az elmondottak értelmében az idei évben két 

alkalommal kerül sor a megállapodás felülvizsgálatára.   

A végrehajtott módosításokat az anyagban piros betűszínnel jelölte.  

A nemzetiségi önkormányzat működésének tárgyi, technikai feltételei abban változtak, hogy a 

Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal 2. számú irodájában kapott helyet, 

ahol részükre a telefon és internet használat is egyaránt biztosított. 

A működést biztosító személyekben nem történt változás. Az önkormányzati hivatal 

munkatársai továbbra is ellátják a képviselő-testületi ülések előkészítésével, az előterjesztések 

elkészítésével, a meghívók kiküldésével és a képviselő-testületi jegyzőkönyvek elkészítésével 

kapcsolatos feladatokat, továbbá a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és 

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 

A jegyző röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalta az együttműködési 

megállapodást, amelynek módosításával egyetértenek, elfogadásra javasolják a testület felé, 

valamint az egységes szerkezetben történő elfogadását is javasolják elfogadni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén foglalkozott a témával. A bizottság 

egyhangúlag egyetért az együttműködési megállapodás módosításával, valamint az egységes 

szerkezetben történő elfogadását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 

Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek 
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biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 

ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

10/2014.(I.30.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és Dévaványa Város Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a 

működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos 

végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodást az 

alábbiakban módosítja:  

 

Amely létrejött Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 5510 

Dévaványa, Hősök tere 1. (képviseli: Valánszki Róbert polgármester); valamint a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. (képviseli: Nagy József Attila elnök) között 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban Áht.) az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó szakaszai alapján, alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételekkel: 

 

I.1.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátásához 

szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-ának értelmében, saját forrásából az éves 

költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig. 

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére korlátlan időtartamban, folyamatosan 

biztosítja a Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatti önkormányzati hivatali épületben található 

2. számú iroda helyiség és a hozzá tartozó tárgyi és technikai eszközök használatát. Az 

önkormányzat a testületi ülések megtartásához üléstermet biztosít a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére.  

 

I.1.3. A helyiség rezsiköltségének minősül a villamos energia díja, a fűtés díja, a víz- és 

csatornadíj, telefonköltség. 

A helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségnek minősül a Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja. 

A helyiség fenntartási költségének minősül a szemétszállítási díj, a takarítás költsége, a 

postaköltség, stb. 

 

I.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

rendelkezéseivel összhangban az Önkormányzat viseli a Nemzetiségi Önkormányzat 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó telefonköltségeit. 

 

I.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának munkatársai végzik. 

 

II.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a) a tervezési, 
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b) a gazdálkodási, 

c) az ellenőrzési, 

d) a finanszírozási, 

e) az adatszolgáltatási és 

f) a beszámolási  

feladatok ellátásáról a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) gondoskodik. 

 

II.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat - a Hivatal közreműködésével - oly módon 

segíti, hogy az II.1. pontban felsorolt feladatok közül 

a) a II.1.1. a), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a Hivatal Gazdálkodási 

Irodája, 

b) a II.1.1. c) pontban foglalt feladat ellátásában belső ellenőrzést végző külsős 

szolgáltató vesz részt. 

 

A költségvetési koncepció összeállítása előtt az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 

Irodájának vezetője a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a Képviselő-testület elé történő 

benyújtását megelőző 15 munkanapon belül áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 

nemzetiségi feladatok finanszírozását és az önkormányzati támogatás lehetőségét.  

 

Az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője az Önkormányzat költségvetési 

koncepció tervezetének a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő adatairól, - a tervezet 

elkészültét követő három napon belül írásban – tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét.  

 

II.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 

figyelemmel – az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája  közreműködésével legkésőbb 

a folyó év október 15-éig elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció 

tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésőbb a folyó év október 20- áig 

nyújt be a képviselő testület részére, melynek elfogadásáról az határozattal dönt. 

 

II.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 

figyelemmel – az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével legkésőbb 

a költségvetési (tárgy) év január 15-éig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke legkésőbb a központi (állami) költségvetési törvény kihirdetését követő 

45. napig nyújt be a képviselő-testület részére. 

 

II.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 

előirányzatainak változtatására irányuló előterjesztést az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodája közreműködésével készíti elő. Az előirányzatok módosításáról a 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete – költségvetési határozatát módosító – 

határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az előirányzat-módosítás részletezését 

(az előirányzat-nyilvántartáson történő átvezetés céljából) a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja el a Gazdálkodási Iroda vezetőjéhez. 

 

II.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 

a) féléves helyzetéről legkésőbb szeptember 15.-éig, 
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b) háromnegyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció elfogadásával 

egyidejűleg, 

c) éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésőbb a beszámolási év végét követő 

120 napon belül 

tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a fél- és háromnegyedéves beszámolóról, 

tájékoztatóról határozattal, az éves beszámolóról zárszámadási határozattal dönt. 

 

Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatókhoz kapcsolódó elemi beszámolók összeállításában az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája működik közre. 

Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztések előkészítéséhez az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája nyújt segítséget. 

 

II.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. 

Pénzügyi gazdálkodása végrehajtása során az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodáján 

keresztül az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére készpénz, 

valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve 

a Nemzetiségi Önkormányzati határozatok alapján. 

 

II.3.2. Az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának irodavezetője látja el a 

Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám 

igénylésével kapcsolatos teendőket. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az adószám 

igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése 

megtörtént a Magyar Államkincstár által.  

Az önálló fizetési számla megnyitását a gazdálkodási iroda vezetője kezdeményezte a 

számlavezető Kereskedelmi és Hitelbanknál.  

Az önálló fizetési számla megnyitására sor került. 

Felelős: gazdálkodási irodavezetője  

Határidő: Az esedékessé válást követő 15 napon belül a fenti feladatokat végre kell hajtani.  

 

II.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartási információs rendszerhez a Magyar 

Államkincstáron keresztül az alábbiak szerint kapcsolódik: 

a) Információszolgáltatással az elemi költségvetésről. A Nemzetiségi Önkormányzat 

éves költségvetéséről annak elfogadását követően az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - szolgáltat 

adatot az államháztartás információs rendszere számára, 

b) időközi költségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetése 

végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben az Önkormányzati 

Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - 

tesz eleget az államháztartási információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási 

kötelezettségének, 

c) időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a 

költségvetése végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket az Önkormányzati 

Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - 

állítja össze, s biztosítja adatait az államháztartási információs rendszer számára, 

valamint 

d) féléves és éves elemi beszámoló készítési kötelezettséggel. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdálkodásával 
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összefüggésben az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével  

- külön meghatározott határidőre - tesz eleget az államháztartási információs rendszere 

felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

II.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó pénzügyi előírások betartásával az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárosa a Nemzetiségi Önkormányzat 

készpénz forgalmáról időszaki pénztárjelentést vezet, amit havonta - elszámolási kötelezettség 

mellett - lezár. 

 

II.3.5. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskörök: 

a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy József Attila vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő Kovács Attila Tamás 

elnökhelyettes jogosult. 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, 

amely  

aa.) értéke a százezer forintot nem éri el, 

ab.) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

ac.) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

Az aa.)-ac.) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét külön 

Szabályzat rögzíti.  

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője gondoskodik. A megkötött 

szerződések a Hivatal Gazdálkodási Irodája által vezetett nyilvántartásban rögzítésre 

kerülnek, amelyről a gazdálkodási iroda könyvelője gondoskodik.  

 

b) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő 

kötelezettségvállalás esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére Szűcsné Horváth Margit 

az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője, vagy Dévaványa Város 

Jegyzője által a pénzügyi ellenjegyzésre írásban feljogosított, az Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői állományába tartozó Tóth Mihályné főkönyvelő jogosult, 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy  

ba.) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a  

megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  

bb.) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

bc.) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 

Amennyiben a kötelezettség vállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.  

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumán és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

 

d) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt 

kötelezettségvállalások érvényesítésére a közös önkormányzati hivatal jegyzője által az 
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érvényesítésre írásban feljogosított, a Hivatal köztisztviselői állományába tartozó Tóth 

Mihályné főkönyvelő, vagy Kiss Ferencné könyvelő jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 

összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.  

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, 

továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.  

 

II.3.8. Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása - amennyiben ilyet Dévaványa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésében elkülönít - az állami 

támogatás kivételével az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzeszköz 

átadási megállapodásban foglaltak szerint történik. Amennyiben a Nemzetiségi 

Önkormányzat az Önkormányzat által - az állami támogatáson felül - folyósított támogatást 

külső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, 

stb.) nyújtott pénzeszköz átadás céljára használja fel, a Nemzetiségi Önkormányzat köteles a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

előírásai szerint eljárni. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról 

szóló elszámolás elfogadásáról az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási irodáját írásban 

köteles tájékoztatni. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzat által megkötött 

szolgáltatási szerződés alapján külsős szolgáltató végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül 

sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.  

 

IV.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójához az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodájának főkönyvelője szükség esetén információt szolgáltat a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a mellékelt együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  a két képviselő-testület jóváhagyását követően  

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 

Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek 

biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 

ellátására kötött együttműködési megállapodást egységes szerkezetben kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.   

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:  

11/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és Dévaványa Város Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a 
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működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos 

végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodást egységes 

szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:  

Együttműködési megállapodás 
 

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, 

valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására 
 

Amely létrejött Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 5510 

Dévaványa, Hősök tere 1. (képviseli: Valánszki Róbert polgármester); valamint a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. (képviseli: Nagy József Attila elnök) között 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban Áht.) az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó szakaszai alapján, alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételekkel: 

 

Jelen megállapodásban a Felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges helyiséghasználatot, az alapvető személyi, tárgyi feltételeket, a költségek viselését, 

a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásának és a kisebbségi önkormányzat 

gazdálkodása végrehajtásának rendjével kapcsolatos szabályokat és a költségvetés 

összeállítása során követendő eljárási rend szabályait. 

 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési, személyi és tárgyi feltételei biztosításának 

módszerei és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása 
 

I.1. Nemzetiségi Önkormányzat működésének alapvető tárgyi, technikai feltételei: 
 

I.1.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátásához 

szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-ának értelmében, saját forrásából az éves 

költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig. 

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére korlátlan időtartamban, folyamatosan 

biztosítja a Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatti önkormányzati hivatali épületben található 

2. számú iroda helyiség és a hozzá tartozó tárgyi és technikai eszközök használatát. Az 

önkormányzat a testületi ülések megtartásához üléstermet biztosít a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére.  

 

Az Önkormányzat által biztosított helyiségben a biztosított tárgyi, technikai eszközök 

különösen: 

a) irodabútorok, 

b) asztali számítógép, 

c)  telefonkészülék. 

 

I.1.2. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak az ingyenes 

helyiséghasználattal, helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit és 

fenntartási költségeit Dévaványa Város Önkormányzata viseli. 
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I.1.3. A helyiség rezsiköltségének minősül a villamos energia díja, a fűtés díja, a víz- és 

csatornadíj, telefonköltség. 

A helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségnek minősül a Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja. 

A helyiség fenntartási költségének minősül a szemétszállítási díj, a takarítás költsége, a 

postaköltség, stb. 

 

I.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

rendelkezéseivel összhangban az Önkormányzat viseli a Nemzetiségi Önkormányzat 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó telefonköltségeit. 

 

I.2. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének alapvető személyi feltételei 
 

I.2.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges 

alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy arról a Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséhez kapcsolódó, adminisztratív feladatokat ellátó, a munkaügyi központ által 

támogatott, illetve köztisztviselőként foglalkoztatott személyek alkalmazásával gondoskodik. 

 

I.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatait ellátó munkatárs feladata: 

a) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a 

hivatalos levelezések előkészítése és postázása, 

b) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése és postázása, 

c) a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése, 

d) a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási 

és postázási feladatok ellátása, valamint 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatok ellátása. 

 

I.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának munkatársai végzik. 

 

I.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein - beleértve a zárt ülést is - a jegyző vagy a 

jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja az Önkormányzat 

megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és 

jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 
 

II.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 
 

II.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a) a tervezési, 

b) a gazdálkodási, 

c) az ellenőrzési, 

d) a finanszírozási, 

e) az adatszolgáltatási és 

f) a beszámolási  
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feladatok ellátásáról a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) gondoskodik. 

 

II.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat - a Hivatal közreműködésével - oly módon 

segíti, hogy az II.1. pontban felsorolt feladatok közül 

a) a II.1.1. a), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a Hivatal Gazdálkodási 

Irodája, 

b) a II.1.1. c) pontban foglalt feladat ellátásában belső ellenőrzést végző külsős 

szolgáltató vesz részt. 

 

II.1.3. A Hivatal a II.1.1. pontban meghatározottak ellátása érdekében különösen az alábbi 

feladatokat látja el: 

a) közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló, valamint az ahhoz 

kapcsolódó egyéb határozatok megalkotásának előkészítésében, 

b) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak 

szerint a költségvetés Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos 

feladatokat, 

c) elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót (zárszámadás), 

d) előkészíti, feldolgozza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával 

kapcsolatosan időközi pénzforgalmi (információs) jelentéseket, negyedéves mérleg 

jelentéseket, elkészíti a féléves, éves beszámolót feldolgozza és eljuttatja azokat a 

Magyar Államkincstárhoz, 

e) közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozat 

tervezetének elkészítésében, 

f) gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával 

összefüggő pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátásáról, 

g) fedezetellenőrzéssel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a Nemzetiségi Önkormányzat 

által vállalt kötelezettségvállalásokat, 

h) jelzést ad a Nemzetiségi Önkormányzat felé az előirányzatok, a 

kötelezettségvállalások és a tényleges kifizetési igény közötti összhang hiányáról, 

i) teljes körűen végzi a Nemzetiségi Önkormányzat kifizetési bizonylatainak 

érvényesítését, 

j) végzi a szállítói számlák és utalványok rögzítését és likvidálását, 

k) végzi a vevő számlákkal kapcsolatos kintlévőségek nyilvántartását, kezelését, 

értékelését, 

l) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos ÁFA analitikus nyilvántartást, 

szükség esetén egyezteti a főkönyvi könyveléssel, elvégzi az ÁFA- és egyéb 

adóbevallások elkészítését, szükség esetén önrevíziót készít, 

m) szükség esetén intézi az elektronikus adóbevallási rendszeren keresztül az 

adóbevallások (adatszolgáltatások) továbbítását és az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

n) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartásával 

összefüggő teendőket, 

o) a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodását illetően elvégzi a kontírozást a 

kifizetéseket megelőzően, 

p) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeivel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

q) végzi a Nemzetiségi Önkormányzat napi bankanyagának feldolgozását 

(bizonylatokkal történő összeszerelés, ki nem kontírozott bizonylatok kontírozása, 

ellenőrzés, gépi feldolgozás), 
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r) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat, 

napi banki anyag gépi könyvelését, pénztár, banknaplók kiíratását, főkönyvi kivonat 

kiíratását, költségfelosztás elvégzését negyedévente, 

s) közreműködik az államháztartás igényeinek megfelelő, a Nemzetiségi Önkormányzat 

előirányzatairól és azok felhasználásáról információszolgáltatásban, valamint 

t) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-nyilvántartását. 

 

II.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, 

elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje 
 

A költségvetési koncepció összeállítása előtt az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 

Irodájának vezetője a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a Képviselő-testület elé történő 

benyújtását megelőző 15 munkanapon belül áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 

nemzetiségi feladatok finanszírozását és az önkormányzati támogatás lehetőségét.  

 

Az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője az Önkormányzat költségvetési 

koncepció tervezetének a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő adatairól, - a tervezet 

elkészültét követő három napon belül írásban – tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét.  

 

II.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 

figyelemmel – az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével legkésőbb 

a folyó év október 15. – éig elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció 

tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésőbb a folyó év október 20 - áig 

nyújt be a képviselő testület részére, melynek elfogadásáról az határozattal dönt. 

 

II.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 

figyelemmel – az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével legkésőbb 

a költségvetési (tárgy) év január 15. – éig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke legkésőbb a központi (állami) költségvetési törvény kihirdetését követő 

45. napig nyújt be a képviselő-testület részére. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja 

meg. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban 

meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását követő 

három munkanapon belül – megküldi a Hivatalnak. 

 

II.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 

előirányzatainak változtatására irányuló előterjesztést az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodája közreműködésével készíti elő. Az előirányzatok módosításáról a 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete – költségvetési határozatát módosító – 

határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az előirányzat-módosítás részletezését 

(az előirányzat-nyilvántartáson történő átvezetés céljából) a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja el a Gazdálkodási Iroda vezetőjéhez. 

 

II.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 
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a) féléves helyzetéről legkésőbb szeptember 15.-éig, 

b) háromnegyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció elfogadásával 

egyidejűleg, 

c) éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésőbb a beszámolási év végét követő 

120 napon belül 

tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a fél- és háromnegyedéves beszámolóról, 

tájékoztatóról határozattal, az éves beszámolóról zárszámadási határozattal dönt. 

 

Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatókhoz kapcsolódó elemi beszámolók összeállításában az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája működik közre. 

Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztések előkészítéséhez az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája nyújt segítséget. 

 

II.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásával kapcsolatos és 

beszámolási kötelezettség előkészítésével összefüggő feladatok teljesítésének rendje 
 

II.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. 

Pénzügyi gazdálkodása végrehajtása során az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodáján 

keresztül az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére készpénz, 

valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve 

a Nemzetiségi Önkormányzati határozatok alapján. 

 

II.3.2. Az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának irodavezetője látja el a 

Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási 

adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám 

igénylésével kapcsolatos teendőket. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az adószám 

igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése 

megtörtént a Magyar Államkincstár által.  

Az önálló fizetési számla megnyitását a gazdálkodási iroda vezetője kezdeményezte a 

számlavezető Kereskedelmi és Hitelbanknál.  

Az önálló fizetési számla megnyitására sor került. 

Felelős: gazdálkodási irodavezetője  

Határidő: Az esedékessé válást követő 15 napon belül a fenti feladatokat végre kell hajtani.  

 

II.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartási információs rendszerhez a Magyar 

Államkincstáron keresztül az alábbiak szerint kapcsolódik: 

a) Információszolgáltatással az elemi költségvetésről. A Nemzetiségi Önkormányzat 

éves költségvetéséről annak elfogadását követően az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - szolgáltat 

adatot az államháztartás információs rendszere számára, 

b) időközi költségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetése 

végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben az Önkormányzati 

Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - 

tesz eleget az államháztartási információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási 

kötelezettségének, 

c) időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a 

költségvetése végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket az Önkormányzati 

Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével - külön meghatározott határidőre - 
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állítja össze, s biztosítja adatait az államháztartási információs rendszer számára, 

valamint 

d) féléves és éves elemi beszámoló készítési kötelezettséggel. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdálkodásával 

összefüggésben az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája közreműködésével - 

külön meghatározott határidőre - tesz eleget az államháztartási információs rendszere 

felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

II.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó pénzügyi előírások betartásával az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárosa a Nemzetiségi Önkormányzat 

készpénz forgalmáról időszaki pénztárjelentést vezet, amit havonta - elszámolási kötelezettség 

mellett - lezár. 

 

II.3.5. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskörök: 

a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy József Attila vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő Kovács Attila Tamás 

elnökhelyettes jogosult. 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, 

amely  

aa.) értéke a százezer forintot nem éri el, 

ab.) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

ac.) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

Az aa.)-ac.) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét külön 

Szabályzat rögzíti.  

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője gondoskodik. A megkötött 

szerződések a Hivatal Gazdálkodási Irodája által vezetett nyilvántartásban rögzítésre 

kerülnek, amelyről a gazdálkodási iroda könyvelője gondoskodik.  

 

b) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő 

kötelezettségvállalás esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére Szűcsné Horváth Margit 

az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetője, vagy Dévaványa Város 

Jegyzője által a pénzügyi ellenjegyzésre írásban feljogosított, az Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői állományába tartozó Tóth Mihályné főkönyvelő jogosult, 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy  

ba.) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a  

megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  

bb.) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

bc.) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 

Amennyiben a kötelezettség vállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.  
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A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumán és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

 

c) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt 

kötelezettségvállalások teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által 

írásban meghatalmazott személy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

jogosult, 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

Nem kell teljesítési igazolást végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, 

jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, 

vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, 

továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson 

alapuló fizetési kötelezettség alapján.  

 

d) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt 

kötelezettségvállalások érvényesítésére a közös önkormányzati hivatal jegyzője által 

az érvényesítésre írásban feljogosított, a Hivatal köztisztviselői állományába tartozó 

Tóth Mihályné főkönyvelő, vagy Kiss Ferencné könyvelő jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.  

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 

előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.  

 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt 

kötelezettségvállalások utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy 

József Attila, vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselő Kovács Attila Tamás elnökhelyettes jogosult. 

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.  

Nem kell utalványozni az Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 59. § (5) 

bekezdésében nevesített esetekben.  

 

II.3.6. Összeférhetetlenségi követelmények 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 

utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi 

ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem 

végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 

hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A Hivatal gazdálkodási irodavezetője a 

kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 

utalványozásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról naprakész nyilvántartást vezet.  

II.3.7. A Nemzetiségi Önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése alapján - 
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gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Nemzetiségi 

Önkormányzat forrásai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláján bonyolítja. 

 

II.3.8. Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása - amennyiben ilyet Dévaványa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésében elkülönít - az állami 

támogatás kivételével az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzeszköz 

átadási megállapodásban foglaltak szerint történik. Amennyiben a Nemzetiségi 

Önkormányzat az Önkormányzat által - az állami támogatáson felül - folyósított támogatást 

külső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, 

stb.) nyújtott pénzeszköz átadás céljára használja fel, a Nemzetiségi Önkormányzat köteles a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

előírásai szerint eljárni. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról 

szóló elszámolás elfogadásáról az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási irodáját írásban 

köteles tájékoztatni. 

 

II.3.9. A Nemzetiségi Önkormányzati választások évében a Nemzetiségi Önkormányzatok 

rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasználására, az 

előirányzatok terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a Nemzetiségi 

Önkormányzati választások időpontjához igazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet 

sor. 

 

II.3.10. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti, az adatszolgáltatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli 

szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal és a Nemzetiségi 

Önkormányzat együttesen felel. 

 

II.3.11. A Hivatal által jelen megállapodásban foglalt feladatok jogszerű ellátása érdekében a 

Nemzetiségi Önkormányzat a reá irányadó, a gazdálkodással összefüggő szabályokat, 

szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

II.3.12. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 

kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 

kockázatkezelési rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi 

Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző felelős.  

 

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatókban leírtakat.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzat által megkötött 

szolgáltatási szerződés alapján külsős szolgáltató végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül 

sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.  

 

III. Kapcsolattartás 

III.1. Együttműködés 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületi 

ülésén tanácskozási joggal vehet részt az ülések időpontjáról, tervezett napirendjéről meghívót 

és előterjesztéseket kell kapnia.  
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A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy 

napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 

A helyi önkormányzat Képviselő-testülete munkatervének összeállítása során a Nemzetiségi 

Önkormányzatnak javaslattételi lehetőséget biztosít, szükség szerint a javaslatok 

tárgyalásának előkészítésébe bevonja.  

 

III.2. Véleményezés 

A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogkörrel vehet részt a helyi önkormányzat 

döntés előkészítésében, különösen a nemzetiségi oktatást, a kulturális és közösségi élet 

minőségét, esélyegyenlőséget befolyásoló, döntések kezdeményezése tekintetében.  

Véleményezheti az önkormányzati fenntartású intézmény beszámolóját, azzal kapcsolatban 

javaslattétellel élhet.  

A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezheti a helyi önkormányzat által társulásban 

fenntartott intézmény vezetői állására benyújtott pályázatokat. A pályázat elbírálásához 

javaslattétellel élhet.   

 

IV. Vegyes rendelkezések 
 

IV.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójához az Önkormányzati Hivatal 

Gazdálkodási Irodájának főkönyvelője szükség esetén információt szolgáltat a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére. 

 

IV.2. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb 

feladatmegvalósítások során a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével járnak el, 

kölcsönösen segítve egymás munkáját. 

 

IV.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente január 

31.-éig felülvizsgálják, és szükség esetén azt módosítják. 

 

Jelen megállapodás - amely 9 oldalon 10 eredeti példányban magyar nyelven készült - Felek 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Az együttműködési megállapodást Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

11/2014.(I.30.) Kt. határozatával, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

4/2014.(I.20.) DRNÖ határozatával jóváhagyta.  

 

Dévaványa, 2014. január 31.  

Dévaványa Város Önkormányzata 

képviseli 

 

Valánszki Róbert polgármester 

 

Dévaványa, 2014. január 31.  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseli 

 

Nagy József Attila elnök 

 

(Az aláírt együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 

önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 

Elmondja, hogy a költségvetés tervezett fő összege bevétellel kiadással egyezően 

1.317.974.000,- Ft. 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 

van kiegészítése az előterjesztésben leírtakhoz, akkor azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti a megjelenteket. Elmondja, 

hogy a költségvetés tervezete viszonyítva van az előzetes koncepcióhoz, illetve az eltelt 

időszakhoz. A koncepció elkészítése a megszokottól eltérően egy hónappal korábban történt, 

mivel a jogszabály így írja elő. Az azóta eltelt időszak változásait végigvezette az 

előterjesztésben. Erre hivatkozott is, hogy csak azokról szól, melyek a koncepció óta 

történtek.  

Elmondja, hogy a koncepcióban a hiány 163.778.000,- Ft volt, amely jelenleg 207.279.000,- 

Ft. Ebből 180.580.000,- Ft, amely fejlesztési célokat szolgál pályázathoz biztosított 

önerőként, vagy konkrét beruházáshoz, felújításhoz. Ezt a Képviselő-testület döntése alapján a 

leendő pénzmaradványból lehet majd finanszírozni. A 26,6 millió forintra, ami a működési 

oldalon keletkezett hiányként, megpróbálnak majd pályázni az Önkormányzat működését 

kiegészítő támogatásként. A fejlesztési célú kiadások alakulását majd a Képviselő-testület 

eldönti a soron következő egyeztető ülések alkalmával. Ennyit kívánt elmondani szóbeli 

kiegészítésként. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával 

kapcsolatban?  

Megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – megköszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a 

tervezetet, melyet elfogadásra javasolt a Bizottság. A költségvetési egyeztető csoport 

folyamatosan dolgozik rajta, a keletkezett hiányt megpróbálják lefaragni. A Pénzügyi 

Bizottság ülésén elhangzott egy javaslat, mely szerint a jelenlegi számlavezetési teendőket 

végzésére kérjenek be ajánlatokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy tárgyalt a K&H Bank területi képviselőjével. Kérdései között szerepelt a 

számlavezetési díj is. 

Elmondja, hogy ajánlatokat természetesen kérhetnek be más bankoktól is, lépni fognak ez 

ügyben.  

Javaslatként hangzott el, hogy az OTP Nyrt-től, a Takarékszövetkezettől és a jelenlegi 

számlavezető K&H Banktól kérjenek ajánlatokat.   

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

képviselő – úgy gondolja, hogy a közel 6 millió forint számlavezetési díj sok, ezért is volna 

célszerű más bankoknál is érdeklődni, illetve ő is egyetért azzal, hogy az OTP-t kellene ez 

ügyben megkeresni, hiszen helyben van.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az ajánlatokat meg fogják kérni.  

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit irodavezető részére. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy 2008. évben három 

pénzintézettől kértek be ajánlatot a Takarékszövetkezettől, az OTP-től, illetve a K&H-tól. 

Javasolja, hogy várjanak addig a számlavezető pénzintézet váltással, amíg a konszolidáció 

lezajlik, tehát február 28-ig. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – véleménye szerint a Takarékszövetkezetet is érdemes lenne megkeresni ez 

ügyben, hiszen helyben van.  

Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is szó esett a 

közvilágítás kérdéséről, melyre 18 millió forintos keret van megadva a tervezetben és nem 

tudja, hogy a rezsicsökkentés bele lett-e számolva? A 18 millió forintos összeg támogatás, de 

a fennmaradó 11 millió forint az az Önkormányzaté és ez az összeg csökkent-e a 

rezsicsökkentéssel? 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a kérdést megválaszolva elmondja, 

hogy nem lett csökkentve az összeg. Azzal csökkent a közvilágítás, hogy korábban 

felszerelésre kerültek a mérők és az alapján fizet most az Önkormányzat. Ez önkormányzati 

feladat, a közköltségvetés ennyivel támogatja a közvilágítást.  

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

képviselő – elmondja, hogy korábban tárgyaltak már a gáz beszerzésről. Tudomása szerint a 

villamos energia szabad felhasználására is van lehetőség, célszerű volna ennek utánanézni, 

pénzt lehetne vele spórolni.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy versenyeztetés útján elnyert 

energiakereskedőktől vásárolja a város az áramot.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét első olvasatban, 

valamint bízzák meg a Pénzügyi Bizottságot és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, 

hogy a hivatal szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és 

kiadási oldalát és folytasson tárgyalásokat az önkormányzati intézmények vezetőivel kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 12/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének tervezetét első olvasatban elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottságot és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, hogy a hivatal 

szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és kiadási 

oldalát és folytasson egyeztetéseket az önkormányzati intézmények vezetőivel. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a végleges költségvetési 

javaslatot a februári ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző – Önkormányzati 

Vagyonkezelő Bizottság elnöke 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

(Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



26 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 

óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan.  

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az óvodai beíratásról a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó 

dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról. 

Az irodavezető nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az 

óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy 

hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét 

kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben 

szokásos módon. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 82. § (4) bekezdése értelmében a házirend egy 

példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak 

át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2014/2015. nevelési évre 

történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára az alábbi javaslatot teszi: 

1. A 2014. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2014/2015. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2014. április 28-án (hétfő)  8
00

-16
00

 óráig, valamint 

2014. április 29-én (kedd)  8
00

-16
00

 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 

2. Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a 

határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az irodavezető röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi Diósné Ambrus Erzsébetet a DÁMK vezetőjét, hogy az elhangzottakat kívánja-e 

kiegészíteni? 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – az elhangzottakhoz kiegészítést nem kíván 

fűzni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő 

időpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységébe a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjával és az 

óvodai felvétel időpontjával a határozati javaslatban leírtak szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

13/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Dévaványai 

Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységébe a 2014/2015. 

nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A 2014. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a 

2014/2015. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 

2014. április 28-án (hétfő)  8
00

-16
00

 óráig, valamint 

2014. április 29-én (kedd)  8
00

-16
00

 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai székhelyen. 

 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ a beiratkozás idejét és a beiratkozással 

kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a 

helyben szokásos módon. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 

keretében döntést kell hozni az óvoda nyári zárvatartásáról a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) 

bek. alapján. 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére, hogy röviden 

foglalja össze az előterjesztésben leírtakat.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a 

szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység 

zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb 

február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatójának javaslata alapján az óvoda 2014. 

évi nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek tapasztalatai alapján 2014. augusztus 

11. - 2014. augusztus 22. napja között 9 munkanap. 
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A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 

az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az elmondottak alapján az óvoda zárva 

tartásának időpontjával, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2014. augusztus 11. - 2014. 

augusztus 22. napja között határozzák meg, valamint a Képviselő-testület bízza meg az 

intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-

ig tájékoztassa a szülőket kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

14/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében az óvoda nyári zárva 

tartás időpontját 2014. augusztus 11. - 2014. augusztus 22. napja között határozza 

meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató 

Határidő:  2014. február 15. 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében döntést kell hozni a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről az 1997. évi XXXI. 

törvény 42. § (5) bekezdése alapján. 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése értelmében a 

bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet 

idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának 

megszervezéséről. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatójának javaslata, hogy a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét az előző évekhez hasonlóan 2014. június 2. - 2014. augusztus 8. napja 
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között terjedő időszakban, munkanapokon 6
00

 – 17
30

-ig – igazodva a tanítási év nyári 

szünetéhez – határozza meg a Képviselő-testület.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az elmondottak alapján a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjével, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét 2014. június 2. - 2014. augusztus 

8. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 6
00

 – 17
30

-ig határozzák meg, valamint azzal, 

hogy a Képviselő-testület bízza meg az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 

tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

15/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét 2014. június 2. - 2014. augusztus 8. napjáig terjedő időszakban, 

munkanapokon 6
00

 – 17
30

-ig határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 

tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős:  Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató 

Határidő:  2014. február 15. 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely 

bejelentéseket tartalmazza.  

Elmondja, hogy az első bejelentést Balogh Csilla jegyző terjesztette a testület elé, amely az 

otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy átdolgozásra került az otthonteremtés helyi 

támogatásáról szóló önkormányzati rendelet. 

Ismerteti a jelenlévőkkel az új rendelet legfontosabb változásait, amelyek az alábbiak: 

- Az új Alaptörvényre és az új önkormányzati törvényre történő hivatkozás a rendelet 

bevezető rendelkezésében. 

- A támogatás formája a korábbi kamatmentes kölcsön helyett vissza nem térítendő 

támogatásra módosulna. A támogatás mértéke változatlanul legfeljebb 500.000,- Ft. 
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- A támogatás fejében a támogatottnak vállalnia kell, hogy a támogatással tulajdonába 

kerülő lakást 5 évig nem idegeníti el és kizárólag lakhatás céljára használja. 

- Ugyanazon igénylő a vissza nem térítendő támogatást csak egyszer veheti igénybe. 

- A támogatási összeg erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 

jelzálogjogot kell bejegyeztetni 5 éves időtartamra. 

- A vállalási határidőn belüli lakáscsere, vagy újabb lakás vásárlása esetén  

– amennyiben az Dévaványán történik – a jelzálogjog az új lakásra átjegyezhető a 

korábbi feltételek fennállása mellett. 

A jegyző röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni az otthonteremtés helyi támogatásáról 

szóló önkormányzati rendelettervezetről.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részérére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülésén 

kialakult véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, amelyet 

megalkotásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy mondja el a jelenlévők számára az Oktatási- 

Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

az otthonteremtés helyi támogatásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely 

szintén rendeletalkotással kapcsolatos. Átdolgozásra került az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet.  

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést ebben az esetben is Balogh Csilla jegyző 

készítette. Megadja a szót részére, hogy foglalja össze az előterjesztésben leírtakat.   

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy átdolgozásra került az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet. 

A cél az volt, hogy a kitüntetések ne értékelődjenek le, kevesebb kitüntetés adományozására 

kerüljön sor.  

A jegyző elmondja, hogy a rendelet 1. §-ában felsorolt kitüntetések és elismerő címek száma 

csökkent. Megszüntetésre kerülne a „VÁROSÉRT” kitüntetés, mivel az összevonásra kerülne 
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a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetéssel. Szintén megszüntetésre kerülne a „DÉVAVÁNYA 

KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő cím, mivel az összevonásra kerülne a „DÉVAVÁNYA 

OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel. Ily módon az adományozható kitüntetések és 

elismerő címek kettővel csökkennének.  

További változás a korábbi rendeleti szabályozáshoz képest, hogy az adományozható 

kitüntetések és elismerő címek évente adományozható darabszáma is csökkentésre kerülne. A 

„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetésben korábban minden évben maximum 2 személy volt 

részesíthető. A jelenlegi szabályozás szerint a „minden évben kifejezés” helyett „évente” 

kifejezés kerülne és a darabszám egyre csökkenne. Ily módon a testület döntésétől függően 

nem lenne kötelező minden évben adományozni és az abban részesíthető személy száma is 

egy lenne. 

A kitüntető címek közül a „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címben évente 

részesíthető személyek száma is csökkenne oly módon, hogy még korábban a 

„DÉVAVÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő címben minden évben maximum 

három pedagógus, a „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címben minden 

évben maximum egy személy volt részesíthető, az összevont elismerő címben két évente 

maximum egy személy részesíthető. 

A „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT”, a „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT”, a 

„DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”, a „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” 

valamint „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő címek esetében az elismerő címben 

részesíthető személyek száma egységesen két évente maximum egy személyre csökkenne. 

Az előterjesztésben szereplő táblázatokon keresztül bemutatta a változásokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

Elmondja, azért tartotta fontosnak ezen rendelet átdolgozását, hogy az elismerő címek ne 

értéktelenedjenek el.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy mondja el a jelenlévők számára az Oktatási- 

Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendeletterveztet.  

A bizottság javaslata, hogy a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést minden évben két személy 

kapja meg, a „VÁROSÉRT” kitüntetés, pedig szűnjön meg.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy a pedagógusoknak nem tetszett az a módosítási javaslat, 

hogy a „DÉVAVÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő cím és a „DÉVAVÁNYA 

OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő cím összevonásra kerül.  

Javaslatuk, hogy a „DÉVAVÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő címben minden 

évben három pedagógus legyen részesítve, a „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” 

elismerő címben pedig minden évben egy fő.  

A tervezetben szereplő további változtatásokkal egyetért a bizottság.  

A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a testület felé a rendelet 

megalkotását az elhangzott módosításokkal.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, amelyet 

megalkotásra javasolnak a testület felé azzal a módosítással, hogy a „DÉVAVÁNYA 

KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő cím maradjon meg, és két évente egy pedagógus legyen 

részesítve az elismerő címben.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

A polgármester a javaslatokat elfogadja. Elmondja, ha megmarad a „DÉVAVÁNYA 

KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” elismerő cím és a „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” 
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elismerő cím, abban az esetben a többi elismerő címnél is lehet arra vonatkozóan javaslat, 

hogy ne legyen összevonás. Pl. lehetne „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő 

címet is két felé bontani, „Kiváló Köztisztviselő”, „Kiváló Közalkalmazott”. Ez nem jelenti 

azt, hogy nem ismeri el a pedagógusok munkáját, eddig is a legnagyobb számban kapták meg 

az elismerő címet. Tehát a többi kitüntető címnél sincs különbség téve. Megjegyzi, hogy a 

„Dévaványa Egészségügyéért” kitüntető cím sincs külön bontva, orvosokra, asszisztensekre. 

Az elismerésben két évente maximum egy személy legyen részesíthető. 

Várja a javaslatokat. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy ezen rendelet megalkotásakor is volt szó arról, hogy „Dévaványa 

Oktatásügyéért” elismerő cím legyen és a pedagógusok is ezt a címet kapják meg. A 

pedagógusok akkor sem értettek ezzel egyet. A bizottság elnöke úgy gondolja, hogy a 

pedagógusok részére olyan elismerő címet adjanak, amelynek a nevével úgymond 

egyetértenek.  

Valánszki Róbert polgármester – a felvetéseke elfogadja, de nem érti a megkülönböztetést a 

többi címmel kapcsolatban.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

Kanó József képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület feladata eldönteni, hogy milyen 

elismerő címet adományoz. Látható, hogy az elismerésben részesültek száma magas. 

Javaslata, hogy a beterjesztett rendelettervezetet fogadják el. A rendeletet később újból lehet 

tárgyalni pl. két év múlva. Egyetért azzal, hogy az elismerő címben részesíthetők között nem 

kell különbséget tenni. A képviselő véleménye, hogy olyan díjat kell elfogadni, amilyet 

adnak. Köszöni, hogy meghallgatták.  

 

Időközben Nyuzó Marietta képviselő megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 9 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – véleménye, hogy az előterjesztés átgondolt és megalapozott. A 

Kanó képviselő által elmondottakkal egyetért. A beterjesztett tervezetet meg fogja szavazni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Tóth Erika pedagógus részére.  

Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora – a címet a 

képviselő-testület alapítja és adományozza, tehát a képviselő-testület döntése, hogy milyen 

címet adományoz.   

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

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen is 

az volt a javaslata, hogy a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” és a „Dévaványa Oktatás 

Ügyéért” elismerő cím maradjon meg és két évente 1-1 fő kapja meg.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A módosító javaslatokat teszi fel szavazásra.  

Aki egyetért az Oktatási Bizottság javaslatával, hogy a „Városért” kitüntetés szűnjön meg a 

„Dévaványáért” kitüntetés minden évben 2 személy részére legyen adományozva, maradjon 

meg a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím, amelyet minden évben egy fő kapjon meg, 

és a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő cím is maradjon meg és minden évben 3 fő 

kapja meg, a többi cím a beterjesztés szerint maradjon kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 8 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül nem fogadja el az Oktatási Bizottság javaslatát.  

(dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök szavazta meg a javaslatot.) 
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A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mely szerint a „Dévaványáért” kitüntetést 

évente egy főnek adományozzák, a „Városért” kitüntetést szűnjön meg, „Dévaványa Oktatás 

Ügyéért” elismerő címet két évente egy személy kapja meg, „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” 

címet két évente egy személy kapja meg, a több elismerő cím a tervezet szerint legyen 

adományozva kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül nem fogadja el a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásával a tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely 

szintén rendeletalkotással kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a novemberi ülésen tárgyalta és alkotta 

meg a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendeletét. 

A módosítani szükséges a rendelet bevezető részét, mert a feladatkörre való hivatkozás 

elmaradt.  

Helyesen a következőképpen szól a bevezető rész: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket 

rendeli el:” 

A módosítás a térítési díjra nincs hatással. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részérére, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság ülésén kialakult véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, amelyet 

megalkotásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy mondja el a jelenlévők számára az Oktatási- 

Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
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Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

3/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a köztemetőről 

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

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. §-a módosította a szociális 

temetés bevezetésének eredeti 2014. január 1. napjával rendelt hatálybaléptetési időpontját. A 

2013. december 29-én kihirdetett törvénymódosítás úgy rendelkezik, hogy a szociális temetés 

bevezetésének időpontja kitolódik 2015. január 1. napjára. 

A szociális temetés bevezetésével kapcsolatos helyi szabályok Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletével kerültek 

kihirdetésre, a módosítások pedig 2014. január 1-én ezen tartalommal léptek hatályba. 

A törvénymódosításra való tekintettel a Képviselő-testületnek gondoskodnia kell az ide 

vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 

Röviden ennyiben kívánta ismertetni a rendeletmódosításnak az okát.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az előterjesztés készítőjének az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részérére, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság ülésén kialakult véleményt.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, amelyet 

megalkotásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy mondja el a jelenlévők számára az Oktatási- 

Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság ülésen elhangzottakat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
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Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

4/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőről szóló 

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

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valásznki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés tárgya az 

önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattételre vonatkozó javaslat.  

Tudott, hogy az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvényt, amely a települési önkormányzatok és társulásaik 

adósságának átvállalását tartalmazza. 

Az állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én 

fennálló, - a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint, a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti 

kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, 

váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap 

futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és 

a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi intézmény felé 

áll fenn. 

A polgármester ismerteti az adósság átvállalásának tartalmát. 

Elmondja, hogy az átvállalás kiterjed: 

 a 2013. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló, a fentebb 

részletezett adósságállományra (tőke, késedelmes tőke), és 

 az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra (kamat, 

késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség). 

Kötelező adatszolgáltatás a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül történik 

2014. január 16-áig. 

Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy milyen mellékletek csatolása szükséges.  

A konszolidációs eljáráshoz szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete 

meghatározott tartalmú határozatot fogadjon el. 

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, amelyet elfogadásra javasol a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat:  

16/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 

venni. 

 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 

 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat/társulás egy 

átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb 

bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 

összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 

beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 

számlára. 

 
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 

terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

 
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős:  Valánszi Róbert polgármester 

Határidő:  2014. február 28. 
 

Dévaványa, 2014. ………..……… 

 

 

 

…………………………………….  P.H.   …..…………………………….. 

Valánszki Róbert      Balogh Csilla 

    polgármester             jegyző 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé. 

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy előterjesztésében 

számot ad a 2012. évi iparűzési adóbevallás utólagos ellenőrzés megállapításáról a IV. 

vállalkozás tárgyában. 

A 2013. december 12-én tartott képviselő-testületi ülésen a 2012. adóévre adott iparűzési 

bevallás tárgyában lefolytatott három vállalkozás adóellenőrzések eredményéről tájékoztatta a 

Képviselő-testületet. Az ellenőrzésről készült tájékozató elfogadásra került. Az ellenőrzés 

adóeltérést nem tárt fel.  

Jelen előterjesztés az ellenőrzés alá vont IV. vállalkozásnál elvégzett megállapításról készült.  

Az előterjesztéshez csatolta az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet teljes terjedelmében.  

Az ellenőrzés kiterjedt a benyújtott adóbevallások elkészítéséhez előírt jogszabályok 

betartására, illetve az adattartalom megalapozottságára és megbízhatóságára. 

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a vállalkozó alapvetően nem vette figyelembe a 

bevallások elkészítésénél és az adókötelezettség pénzforgalmi rendezésénél a törvényi 

előírásokat. 

Nincs a HIPA kötelezettség előírásának és teljesítésének ellenőrzésre alkalmas analitikus 

nyilvántartása.  

A vizsgálat alá vont 2012. évben 39.900,- Ft bevallási adóhiány keletkezett, a Bt. az 

adóbevallását késedelmesen, november 6-án nyújtotta be és pénzforgalmilag nincs rendezve 

2012. adóévről a 322.200,- Ft összegű iparűzési adó kötelezettsége. Összességében az 

ellenőrzés 39.900,- Ft adóhiányt tárt fel, azt hogy a IV. vállalkozás nem nyújtotta be 

határidőben a bevallást.  Felvették a kapcsolatot a vállalkozás képviselőjével és kötelezik az 

adóhiány megfizetésére és a 2012. évről bevallott iparűzési adó megfizetésére.  

A gazdálkodási irodavezető röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a 2012. évi 

iparűzési adóbevallás utólagos ellenőrzés megállapításáról szóló beszámolót a IV. vállalkozás 

tárgyában. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 

ismertetését.  

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 – elmondja, hogy az Oktatási Bizottság a beszámolót szintén elfogadásra javasolja a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2012. évi iparűzési adóbevallás utólagos ellenőrzés megállapításáról szóló 

beszámolót a IV. vállalkozás tárgyában kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

 17/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi iparűzési 

adóbevallás utólagos ellenőrzés megállapításáról szóló beszámolót a IV. vállalkozás 

tárgyában. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2013. december 12-

én megtartott ülésen a 478/2013.(XII.12.) Kt. határozatában szándékát fejezte ki, hogy Dr. 

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

vonatkozóan háziorvosi feladat-ellátásra, jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapodást 

köt. A határozatról a Doktor Úr értesítve lett és döntését követően felmondta jelenlegi körzete 

feladatellátását.  

A IV. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére vonatkozóan a háziorvosi feladatokat 

2014. április 1-jétől elláthassa szükséges a Képviselő-testület döntése. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság egyetért azzal, hogy  dr. Kálmán István háziorvossal a IV. 

számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátása érdekében ellátási területére vonatkozóan 

háziorvosi feladat-ellátásra, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 

§-ban foglalt követelményeknek megfelelő feladatellátási szerződést kössenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a feladatellátási szerződés 

megkötésre kerüljön. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Dr. Kálmán István háziorvossal a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

alapellátása érdekében ellátási területére vonatkozóan háziorvosi feladat-ellátásra, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 

megfelelő feladatellátási szerződést kössenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

18/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kálmán 

István háziorvossal a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátása érdekében 

ellátási területére vonatkozóan háziorvosi feladat-ellátásra, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 

megfelelő feladatellátási szerződést köt. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé, amely a  2014. évi belső ellenőrzési 

terv elvégzésére vonatkozóan szakértői cég kiválasztása. 

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 

485/2013.(XII.19.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a 2014. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervben ellátandó feladatok ellátását vásárolt szolgáltatás útján, külső cég 

bevonásával kívánja elvégeztetni, tekintettel a kialakult helyzetre. 

A testületi döntés alapján ajánlattételre hat könyvvizsgáló pénzügyi szolgáltató 

céggel/magánszeméllyel vették fel a kapcsolatot.  

Az ajánlatok beadására 2014. január 15-ig volt lehetőség. A megadott határidőig összesen öt 

ajánlat érkezett be. Az ajánlatokról részletes táblázat készült, amelyet az irodavezető csatolt 

az előterjesztéshez.   

A beérkezett ajánlattevők megfelelnek a szakmai elvárásnak, ajánlatukhoz csatolták az 

államháztartási miniszter által részükre kiadott költségvetési szervek belső ellenőrzési 

tevékenység végzéséről szóló igazolást.  

Az ellátandó feladatok árajánlati összege között jelentős különbség van, amelyet szintén az 

előterjesztéshez csatolt táblázatban mutat be.  

Megjegyezi, hogy a különbség nem csak az árajánlatok összegében, hanem az ajánlatok 

kidolgozottság szintjében és vizsgálatra fordítandó időkeret tekintetében is nagyon 

számottevő. Kérdés tehát az is, hogy milyen mélységű tartalommal, milyen részletes 

ellenőrzést tart kívánatosnak a képviselő-testület. 

Az ajánlattevők római számmal abc sorrendben kerületek felvezetésre a csatolt táblázatban. 

Az első oszlopban a belső ellenőrzési tervben ellátandó feladatokat a Képviselő-testület 

hagyta jóvá, a további oszlopok az ajánlattevők anyagából került feldolgozásra. 

Az összesítő táblázatok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevők elvárt szakértelemmel és 

a vonatkozó kormányrendeletben rögzített képesítési feltételekkel, referenciákkal 

rendelkeznek. A benyújtott árajánlatokat az előterjesztéshez csatolták, az egyéb mellékletek 

az iktatott ügyiratban megtekinthetőek.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést.  

A bizottság véleménye, hogy a benyújtott ajánlatokat érvényesek és alkalmasak.  

A bizottság javaslata, hogy a „2014. évre vonatkozó belső ellenőrzés” elvégzésére irányuló 

pályázati eljárás eredményeként a Menyhért és Társa Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 18-

20. C. lh. 2/3.) 914.400,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 

A bizottság a „2014. évre vonatkozó belső ellenőrzés lebonyolítására” irányuló pályázati 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
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Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az ülésen elhangzott 

javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évre vonatkozó 

belső ellenőrzés elvégzésére kiírt pályázat során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza: 

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

évre vonatkozó belső ellenőrzésre kiírt pályázatra a Bencze Lajosné okleveles 

könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő (5600 Békéscsaba, Corvin u. 17.), 

a CS.A.CS. könyvvizsgáló és informatikai szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba, Mogyoró u. 22.), Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó 

(5672 Murony, Kőrösi Csoma Sándor u 22.), KOVERO Könyvvizsgáló és 

Pénzügyi Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Hal u.3, a Menyhért és Társa 

Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 18-20 C. lh. 2/3.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek 

és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

évre vonatkozó belső ellenőrzés” elvégzésére irányuló pályázati eljárás 

eredményeként a Menyhért és Társa Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 18-

20. C. lh. 2/3.) 914.400,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

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

évre vonatkozó belső ellenőrzés lebonyolítására” irányuló pályázati eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.” kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

19/2014.(I.30.) Kt.hat.  

  

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

vonatkozó belső ellenőrzés elvégzésére kiírt pályázat során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

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

2014. évre vonatkozó belső ellenőrzésre kiírt pályázatra a Bencze Lajosné 

okleveles könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő (5600 Békéscsaba, 

Corvin u. 17.), a CS.A.CS. könyvvizsgáló és informatikai szolgáltató 

Kft. (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.), Gyurkóné Bondár Anna egyéni 

vállalkozó (5672 Murony, Kőrösi Csoma Sándor u 22.), KOVERO 

Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Hal u.3, a 

Menyhért és Társa Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 18-20 C. lh. 2/3.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott 

ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

„2014. évre vonatkozó belső ellenőrzés” elvégzésére irányuló pályázati 
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eljárás eredményeként a Menyhért és Társa Kft. (5600 Békéscsaba, 

Andrássy u. 18-20. C. lh. 2/3.) 914.400,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 

nyertesnek. 

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

2014. évre vonatkozó belső ellenőrzés lebonyolítására” irányuló pályázati 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 

el. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Balogh Csilla 

jegyző terjesztette a testület elé, amely a  szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

megválasztásával kapcsolatos. 

A polgármester megadja a szót részére.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a köztársasági elnök 2014. április 6-ára tűzte ki az 

országgyűlési képviselők 2014. évi választását. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a 

szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; 

személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság 

tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 

A törvény 25. §-a alapján az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz 

módosító indítvány nem nyújtható be. Az indítványról a testület egy szavazással dönt. 

A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámláló bizottságba a 

választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek 

két-két tagot bízhatnak meg. A szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása a következő 

általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Általános választás 

alatt az országgyűlési képviselők soron következő választását kell érteni. 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 56. § (1) bekezdése alapján: „a települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiségekhez tartozó 

személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó 

kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 30 főt eléri. 

A Békés Megyei Területi Választási Iroda tájékoztatása alapján a Központi Statisztikai 

Hivatal által közreadott 2011. évi népszámlálási adatok értelmében Dévaványa településen 53 

fő cigány nemzetiséghez tartozó állampolgárnak vallotta magát.   

Az említett törvény értelmében, mivel a településen az egy nemzetiséghez tartozó személyek 

száma a 30 főt elérte, illetve meghaladta, az őszi önkormányzati és polgármester választással 

egy időben települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választást is kell tartani. 

Mindezekre való tekintettel a szavazóköri szavazatszámláló bizottságok megválasztásán 

túlmenően nemzetiségi szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság megválasztásáról is 

gondoskodni kell. 

A választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

névsorát ismerteti a jelenlévőkkel.  
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A jegyző kéri a Képviselő-testületet, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és 

póttagjait elfogadni szíveskedjenek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő szavazatszámláló 

bizottság tagjaival, póttagjaival. A határozati javaslatot elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban szereplő szavazatszámláló bizottság tagjaival, 

póttagjaival kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 20/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Dévaványa településen működő 

szavazatszámláló bizottság tagjává, póttagjává választja az alábbi személyeket: 

 

1. Szavazókör:   Könyves K. úti Óvoda 

Dévaványa, Könyves K. út 13/2. 

Tagjai: Berczi Sándorné Dévaványa, Bethlen G. u. 10. 

Horváthné Balogh Éva Dévaványa, Szeghalmi u. 66. 

Juhász Tamás Dévaványa, Zöldfa u. 16. 

 

2. Szavazókör:  Vass-telepi Iskola 

   Dévaványa, Szeghalmi út 12.   

Tagjai: Szabó Józsefné Dévaványa, Rákóczi u. 52/1. 

 Törőcsik Mária Dévaványa, Széchenyi u. 5. 

 Kiss Péterné Dévaványa, Zrínyi u. 134. 

 

3. Szavazókör:  Kossuth úti Óvoda 

   Dévaványa, Kossuth L. út 5.   

Tagjai: Vassné Csontos Etelka Dévaványa, Eke u. 5 

 Szalai Ildikó Dévaványa, Kossuth u. 32. 

Csekő Katalin Dévaványa, Hajós u. 6. 

 

4. Szavazókör:  Ványai Ambrus Általános Iskola 

   Dévaványa, Vörösmarty M. út 4-6.  

 

Tagjai: Imréné Szűcs Erika Dévaványa, Rákóczi u. 57. 

Süle Lászlóné Dévaványa, Kisfaludy u. 9. 

 Mészár Anett Dévaványa, Széchenyi u. 34. 
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5.  Szavazókör:  Körösladányi úti Iskola 

   Dévaványa, Körösladányi út 1.  

 

 Tagjai: Bereczki Árpádné Dévaványa, Köleshalmi u. 18. 

 Tóthné Bere Mária Dévaványa, Kör u. 13. 

 Janó Istvánné Dévaványa, Petőfi u. 37. 

 

 

6. Szavazókör:  Művelődési Ház 

   Dévaványa, Gyöngy út 8.   

 

Tagjai: Balogh Aranka Dévaványa, Zrínyi u. 61. 

Tóth Julianna Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1. 

Tóthné Túri Kitti  Dévaványa, Vajda u. 4. 

 

 

7. Szavazókör:  Családsegítő Szolgálat 

   Dévaványa, Eötvös út 44.  

 

Tagjai: Barna Sándorné Dévaványa, Bartók B. u. 10. 

 Szűcs Ferencné Dévaványa, Tompa u. 19. 

 Kajla Csilla Dévaványa, Viharsarok u.8. 

 

 

8. Szavazókör:  Hajós úti Óvoda 

   Dévaványa, Hajós út 26.  

 

Tagjai:Brakszatóriszné Seres Margit Dévaványa, Hajós u. 24. 

 Kecse Marianna Dévaványa, Tompa. u. 18. 

Galgóczi Lászlóné Dévaványa, Május 1. u. 15. 

 

 

Nemzetiségi szavazókör:  Művelődési Ház 

   Dévaványa, Gyöngy u. 8. 

 Tagjai: Szitásné Gőz Csilla   Dévaványa, Borona u. 11. 

 Tóth Éva     Dévaványa, Nyíl u. 25. 

 Séllei Tünde   Dévaványa, Sarló u. 23. 

 

 

Póttagok:  
 Salánkiné Mészár Mária  Dévaványa, Eötvös u. 61. 

 Dékányné Szalai Katalin  Dévaványa, Rákóczi u. 14. 

 Furka Lászlóné Dévaványa, Bajcsy Zs u. 16. 

 Nagyné Hermeczi Erzsébet Dévaványa, Hunyadi u. 29. 

Bereczki Ildikó  Dévaványa, Báthory u. 14. 

 Balog Gézáné Dévaványa, Nap u. 10. 

 Kovács Éva Dévaványa, Zrínyi u. 61. 

 Sándor Tünde Dévaványa, Dózsa Gy. u. 31. 

 Oláhné Szűcs Krisztina Dévaványa, Hold u. 20/4. 



44 

 

 Szabó Gyuláné Dévaványa, Deák F. u. 79/1. 

 Varga Istvánné  Dévaványa, Kodály u. 2. 

Somogyi Regina Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. II. em. 8. aj. 

Benke Dóra  Dévaványa, Asztalos u. 10. 

Kovács Mihályné  Dévaványa, Hunyadi u. 122. 

Papp Gergő  Dévaványa, Szeghalmi út. 119/1. 

Tóth Edit  Dévaványa, Gyöngy u. 6. 

Elek Mária  Dévaványa, Körösladányi út 89. 

Korán Nóra  Dévaványa, Szegfű u. 12. 

 

Felelős:   - 

Határidő:  - 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea 

igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé.  

A polgármester megadja a szót részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Múzeumpártoló Kiemelkedően 

Közhasznú Alapítvány elnöke Vass Károly javaslattal él a Képviselő-testület felé az 

alapítvány Kuratórium tagjainak összetételére és tisztségére vonatkozóan az alábbiak szerint: 

Vass Károly   – a Kuratórium Elnöke 

Szitás Lászlóné – a Kuratórium Titkársága 

Saly Erika  – a Kuratórium tagja 

L. Papp Ferencné  – a Kuratórium tagja 

Szűcs Tibor   – a Kuratórium tagja.  

Az előterjesztésben szerepel a törvényességi felügyeltre vonatkozóan is döntési kérés, itt 

tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 74/F. § (1) bekezdés értelmében az alapítvány működése felett az ügyészség a reá 

irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. Az elmondottak alapján a 

testületnek nem hatásköre a törvényességi felügyeltre vonatkozó döntés. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság egyetért a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú 

Alapítvány Kuratóriuma elnökének személyével, valamint tagjaival, elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

 21/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a 

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg: 

Vass Károly   – a Kuratórium Elnöke 

Szitás Lászlóné – a Kuratórium Titkársága 

Saly Erika  – a Kuratórium tagja 

L. Papp Ferencné  – a Kuratórium tagja 

Szűcs Tibor   – a Kuratórium tagja  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Múzeumpártoló 

Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Kuratóriumát a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Szarka 

Andrea igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé, amely a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény múzeummá válásával kapcsolatos  

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy Kiss Károly képviselő, a Karácsonyi 

János Honismereti Egyesület tagja kéri, hogy a Képviselő-testület járjon el a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény Múzeummá válásának érdekében. Megjegyzi, hogy 2012. évben 

már kezdeményezte a képviselő a múzeummá válást, de akkor nem került elfogadásra.  

A kéréssel kapcsolatosan rövid tájékoztatást ad az irodavezető a Képviselő-testületet tagjai 

számára. Az irodavezető elmondja, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bekezdése alapján „A 

múzeum elnevezést hivatalosan csak az e törvény alapján működési engedéllyel rendelkező 

múzeumok használhatják.” Az Mk/b/111. nyilvántartási számú működési engedély alapján  

– amely az előterjesztéshez mellékelve van – az intézmény jellege: helytörténeti 

gyűjtemény/közérdekű muzeális gyűjtemény, melynek gyűjtőköre néprajz, történet, 

agrártörténet. A múzeumok szakmai besorolásuk alapján lehetnek országos múzeumok, 

országos szakmúzeumok, megyei múzeumok, területi múzeumok, tematikus múzeumok, 

valamint közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek.  

A Törvény 48. (1) bekezdése értelmében a helytörténeti gyűjtemény olyan a kulturális javak 

meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és 

őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi 

követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a 

miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősítette.  

A múzeumi követelményeknek való megfelelést meghatározza az intézmény gyűjtőköre, a 

szakmai feltételek, az intézményben foglalkoztatott szakemberek. A muzeális intézmények 

működési engedélyéről szóló 2/2010.(I.14.) OKM rendelet szabályozza a szakmai feltételeket, 

az intézményben foglalkoztatott szakemberek munkakör betöltéséhez szükséges képesítését 

az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 

feltételekről szóló 2/1993.(I.30.) MKM rendelet írja elő. 
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Elmondja, hogy a személyi és tárgyai feltételeknek nem felelnek meg a múzeummá válás 

esetén, valamint sokkal szigorúbb szakmai feltételeknek kellene teljesülni, pénzügyi vonzata 

is lenne. Röviden szól a leltározásról, a könyveknek savmentes papírból kellene lenni.  

Röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

múzeummá válással kapcsolatban negatívumok hangzottak el. Természetesen a jogszabályi 

előírásoknak meg kell felelni. Elmondja, hogy a településfejlesztési koncepcióban úgy 

szerepel, hogy 2002-ben magángyűjteményként jött létre és múzeummá fejleszthető. 

Véleménye, hogy szakemberek véleményét kérjék ki a múzeummá válással kapcsolatban. 

Példaként említi Árkus Péter nevét, dr. Őrsi Julianna, Ando György nevét, aki a békéscsabai 

Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója és még sorolhatná. 

Úgy gondolja, hogy a helytörténeti gyűjteményben eredményes munka folyik. 

Véleménye szerint lehetne területi múzeum. Elmondja, hogy Bereczki tanár úrnak az volt a 

vágya, hogy múzeum legyen. A képviselő elmondja, hogy 12 év alatt nem lett feldolgozva a 

Bereczki hagyaték. Véleménye szerint akkora érték van a helytörténeti gyűjteményben, hogy 

múzeummá válhat. Nem biztos abban, hogy az említett szigorú feltételeknek meg kell felelni. 

Több településen vannak múzeumok, helytörténeti gyűjtemények és véleménye szerint nem 

felelnek meg a legszigorúbb feltételeknek.  

Elmondja, hogy a riasztóberendezés van a gyűjteményben, a raktározás kiváló minőségben 

van az intézményegység vezető szerint. Elképzelhető, hogy a múzeummá válás jelent 

költséget az önkormányzat számára. Még egyszer elmondja, hogy a szakemberek véleményét 

ki kell kérni e témában. A képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy akarják-e a múzeummá 

válást. Megjegyzi, hogy a pályázatok nagy része is a múzeumok számára van kiírva.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést. 

2002. évben már kezdeményezték a múzeummá válást, próbálták területi múzeummá 

nyilvánítani. Elmondja, hogy a múzeummá válásnak komoly szakmai feltételei vannak. 

Szakember biztosítása is szükségessé válna, valamint a tárgyi feltételek sem adottak a 

minősítéshez. A múzeummá válásnak komoly anyagi vonzata is jelentkezne, a 

költségvetésben erre a célra forrást kellene biztosítani.  

Egyetért Kiss Károly képviselővel, hogy kérjenek szakemberektől állásfoglalást az ügyben, 

hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy területi múzeum legyen a helytörténeti 

gyűjtemény.  

A bizottság javaslata, hogy a múzeummá válás érdekében tegyék meg a lépéseket, kérjenek 

szakemberektől állásfoglalást és annak ismeretében térjenek vissza téma tárgyalására.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

Földi Imre képviselő – már elhangzott, de a képviselő is hiányolja, hogy számszakilag nincs 

alátámasztva, hogy mekkora költséget jelent a múzeummá válás. Meglátása, hogy a 

dévaványai embereknek megfelelő a helytörténeti gyűjtemény elnevezés. Megjegyzi, hogy a 

nagyobb múzeumok is a takarékoskodás útjára léptek, pl. azzal, hogy csökkentették a 

nyitvatartási időt, a csökkenő látogatottság miatt, valamint a működtetés miatt is. A képviselő 

véleménye, hogy foglalkozzanak a témával, a költségek ismeretében térjenek vissza a téma 

tárgyalására. Röviden ennyit kívánt elmondani, köszöni a figyelmet.  
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Valánszki Róbert polgármester – meglátása, hogy ezzel a témával kapcsolatban már mindent 

elmondtak.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – kérdés az, hogy a helytörténeti gyűjtemény funkcióját betölti-e, 

vagy sem. Véleménye szerint az intézmény betölti funkcióját. Egyetért azzal, hogy a 

dévaványai lakost nem érinti, hogy helytörténeti gyűjtemény, vagy múzeum van a 

településen. Elmondja, ha magas a múzeummá válásnak a költségvonzata, akkor nem látja 

értelmét a témával foglalkozni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság nem veti el a múzeummá válásnak a lehetőségét. 

Elhangzott, hogy sem a tárgyi, sem a személyi feltételeknek nem felel meg az intézmény. A 

feltételek megteremtésének költségvonzatát nem ismerik, amely fontos lenne a döntés 

meghozatala érdekében. A bizottság javaslata, hogy a költségek ismeretében térjenek vissza a 

múzeummá válás kérdésére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hozzászólásokat. 

Megjegyzi, hogy most is mindenki múzeumnak nevezi a helytörténeti gyűjteményt.  

Egyetért azzal, hogy kérjenek javaslatot a megyei múzeumtól. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megbízásából kérjenek állásfoglalást a megyei 

múzeum igazgatóságától, hogy a milyen feltételeknek kell megfelelni annak érdekében, hogy 

a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Bereczki Imre Területi Múzeummá váljon kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

 22/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy állásfoglalást 

kér a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságától a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény területi múzeummá válása érdekében.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

Határidő:  folyamatos  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a következő bejelentés a dévaványai Strandfürdő és 

Gyógyászat épületére villámvédelmi hálózat kiépítésével kapcsolatos. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 2013. évben a dévaványai Strandfürdő és 

Gyógyászat épületeiben végzett katasztrófavédelmi ellenőrzés során a gyógyászati épület és a 

nagy gépház villámvédelmi hálózatának hiányosságára derült fény.  
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A műszaki iroda ezt követően megrendelte az ELEKTROPLAN Mérnöki Tervező Irodától az 

épületekre vonatkozó kockázatelemzést, és – amennyiben a kockázatelemzés eredményeként 

szükségesé válik – a villámvédelmi hálózat megtervezését. 

A kockázatelemzés kimutatta, hogy a gyógyászati épületre villámvédelmi hálózatot kell 

kiépíteni.  

A tervező által készített költségbecslés alapján a kivitelezés összköltsége: nettó 1.175.791,- 

Ft. 

A villámvédelmi hálózatot csak villámvédelmi és érintésvédelmi szakvizsgával rendelkező 

kivitelező építheti ki. 

A munkálatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi kivitelezőket javasolják felkérni 

árajánlattételre:  

1. Kazai Lukács villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Sport u. 26. 

2. Takács János villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Árpád u. 26. 

3. Bere Imre villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 18. 

4. Atla-Villszer Kft., 5520 Szeghalom, Arany J. u. 7/1. 

5. Balogh Benjámin villanyszerelő egyéni vállalkozó, 4173 Nagyrábé, Hunyadi u. 13/B. 

Ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést.  

Javasolják, hogy a kivitelezéséhez a nettó 1.175.791,- Ft összeget az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében biztosítsák. 

Egyetértenek azzal, hogy a határozati javaslatban felsorolt vállalkozásoktól kérjenek 

árajánlatokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére 

Séllei Zsigmond képviselő – javasolja, hogy a mezőberényi INN-TURN Kft-től is kérjenek 

ajánlatot.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a közbeszerzési szabályzat szerint három ajánlatot 

kell bekérni. A képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő három dévaványai 

vállalkozótól kérjenek ajánlatokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – szintén egyetért azzal, hogy a dévaványai vállalkozókat kérjék fel 

ajánlattételre.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a kivitelezési munkák elvégzéséhez 1.175.791,- Ft összeget 

biztosítsanak, valamint azzal, hogy a Kazai Lukács villanyszerelő egyéni vállalkozótól, 

Takács János villanyszerelő egyéni vállalkozótól és Bere Imre villanyszerelő egyéni 

vállalkozótól kérjenek árajánlatokat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 
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Határozat: 

23/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdő és Gyógyászat gyógyászati 

épületének villámvédelmi munkáinak kivitelezéséhez a nettó 1.175.791,- Ft 

összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a kivitelezési munkák elvégzésére 

vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre: 

1. Kazai Lukács villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Sport u. 26. 

2. Takács János villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Árpád u. 26. 

3. Bere Imre villanyszerelő egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 18. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzési eljárás 

lebonyolításával.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

   Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Hajós u. 22. szám 

alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére beérkezett pályázat 

elbírálásával kapcsolatos.  

A polgármester a bejelentés tárgyalása előtt megadja a szót Novák Imre alpolgármester részre. 

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes 

érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

(Novák Imre alpolgármester pályázatot nyújtott be a Hajós u. 22. szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére vonatkozóan.) 

Valánszki 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

24/2014.(I.30.) 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  
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Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, 

hogy ismertesse a következő bejelentést. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület 2013. december 12-

én megtartott ülésén a 482/2013.(XII.12.) Kt. határozatában jóváhagyta a Dévaványa, Hajós 

u. 22. szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

vonatkozó pályázati hirdetményt, munkahely teremtés céljából.   

A hirdetmény a Dévaványai Hírlap 2014. január 10-ei számában jelent meg. A hirdetményben 

megjelölt pályázati ajánlat benyújtásának határidejéig, azaz 2014. január 24. 09:00 óráig 1 

pályázó nyújtotta be pályázati ajánlatát.  

Az ajánlattevő neve:   Novák Imre egyéni vállalkozó  

A vállalkozás székhelye:   5510 Dévaványa, Borona u. 9. 

A vállalkozás főbb tevékenységei: környezetgazdálkodási rendszerek kidolgozása, ruházati 

kereskedelem, vendéglátás valamint ipari és digitális nyomdaipari tevékenység.  

A pályázat főbb tartalmi eleme: 

A vállalkozás több tevékenységet folytat, a megpályázott ingatlanban elsősorban 

szakképzettséget nem igénylő tevékenységet kíván folytatni, a vállalkozás telephelyein 

előállított termékek minőségi ellenőrzése, csomagolása, és egyéb utómunkálatok. 

A pályázó kijelentette, hogy a pályázati hirdetményben megjelent feltételeket elfogadja. 

A 222,64 m
2
 alapterületű helyiségre a pályázó által megajánlott bérleti díj  

25.000,- Ft /hó+ÁFA, amely havi 31.750,- Ft összeget jelent. 

A pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be pályázatát. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy Novák Imre egyéni vállalkozó részére a 

Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget 

munkahely teremtés céljára nettó 25.000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében 2014. február 1-

ével határozatlan időre adják bérbe, valamint javasolják, hogy 3 havi kaució kerüljön 

megfizetésre. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – tudomása szerint a Hajós úti ingatlan tekintetében van még tartozás. 

Valánszki Róbert polgármester – a Pénzügyi Bizottság ülésén is volt erről szó. Novák Imre 

vállalkozót nem lehet azonosítani a DÉSZOF Kft-vel. Az ülésen megfogalmazódott, hogy ez 

a tény a Novák Imre pályázatát nem zárja ki.  

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

képviselő – megköszöni a felvetésére adott választ.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre egyéni vállalkozó részére a Dévaványa, Hajós u. 22. 

szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget munkahely teremtés céljára 

nettó 25.000,- Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében 2014. február 1-ével határozatlan időre adják 

bérbe, három havi kaució letétele mellett kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 
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Határozat: 

25/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

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

(5510 Dévaványa, Borona u. 9. sz.)  egyéni vállalkozó részére a Dévaványa, Hajós u. 

22. szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget munkahely 

teremtés céljára nettó 25.000,- Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében, 2014. február 1-ével 

határozatlan időre bérbe adja, három havi kaució letétele mellett.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

   Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 

Határidő: 2014. február 1. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – megköszöni a képviselő-testület döntését.  

Említést tesz arról, hogy a DÉSZOF Kft. felszámolás alatt van, az egyéni vállalkozásának 

statisztikai létszáma az elmúlt évben 51 fő volt, az árbevételt megháromszorozták. 

Elmondja, hogy a Kft-nek résztulajdonosa volt, amelynek negatív következményeit viseli a 

mai napig is. Egyéni vállalkozását amiatt létesítette, hogy a dolgozók foglakoztatva legyenek.   

A kollegái nevében megköszöni a lehetőséget. Az idei évben létszám- és tevékenységi-

körbővítést tervez.  

Köszöni a szót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Novák Imre alpolgármesternek az 

elmondottakat. Sok sikert kíván a vállalkozáshoz. 

A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentés a Téglagyári bányató horgászati célú 

hasznosítására vonatkozó kérelem megtárgyalása.  

Elmondja, hogy a településen széleskörű szervezési munkát követően, - szervezők: Kiss 

Károly, dr. Nagy László - társadalmi igényekre alapozva reálissá vált egy helyi 

horgászegyesület megalakításának lehetősége. Az előzetesen meghirdetett felhívásra - 2014. 

január 18. - mintegy 90 fő jelentkezett, akik kifejezték megalapítási szándékukat, illetve 

előzetesen tudomásul vették a megalapítással kapcsolatos költségeket, tervezett tagdíjat, stb. 

Döntés született, hogy a konkrét alapító közgyűlés időpontja: 2014. február 15. 

A horgászegyesület működésének feltétele a saját kezelésű vízterület, melyet a Téglagyári 

agyagbánya művelés alóli felhagyása biztosítaná, melynek horgászati célú hasznosítását a 

megalakuló horgászegyesület hosszabb időtartamú ciklusra az Önkormányzattól megkapná, 

természetesen meghatározott feltételek mellett, miután a bányató ilyen célú átminősítése 

megtörténik. Az átminősítéshez szükséges feladatokban - pl. tereprendezés, partoldal 

kialakítás, környezetvédelmi feladatok - a horgászegyesület is aktívan részt venne. 

Az elmondottak figyelembe vételével a leendő horgászegyesület tagjai képviseletében a 

szervezők, azzal a kérelemmel fordulnak az önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy adja 

előzetes szándéknyilatkozatát a tárgyi bányató - hrsz.: 01634 - használati jogának a 

horgászegyesület részére történő térítésmentes átadására legalább 20 éves időtartamra, ezzel is 

segítve a szabadidő kulturált eltöltését sokak számára. A hosszú időtartam azért is szükséges, 

mert ezen célok, körülmények és feltételek, valamint a környezet kialakítása, majd az 

eredményes működtetés, így a halnevelés is csak több év alatt lehetséges. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

egyesület alapító közgyűlése 2014. február 15-én 15 órakor lesz az Agrodéva Kft. 

székházában.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni ezzel a 

témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

26/2014.(I.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes 

szándéknyilatkozatát adja, hogy a Dévaványa Téglagyári bányató - hrsz.: 01634/6 - 

tervdokumentáció szerinti részét horgásztóvá való minősítése után a megalakuló 

horgászegyesület kezelésébe adja térítésmentesen, 20 éves időtartamra, amennyiben 

a megalakuló horgászegyesület teljesíti az önkormányzati vagyonról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c)-f) pontjában előírtakat. 

- ingyenes használatba adás részletes indoklása, 

- a kedvezményezett működésének és tevékenységének részletes bemutatása 

- alapító okirat, 

- bírósági – hatósági - nyilvántartásba vételéről szóló okirata. 

 

A horgászegyesület a használati jogot tovább nem adhatja, és amennyiben az 

egyesület a használati időszak alatt megszűnne, a használati jog az Önkormányzatra 

visszaszáll. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a használatba adó szándéknyilatkozat 

aláírásával. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: értelem szerint 
 

 

Földi Imre képviselő és Kiss Károly képviselő elhagyta az ülésteremet, így a testület 

létszáma 7 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 63/2013.(II.28.) Kt. 

határozatával úgy döntött, hogy a még kiépítetlen részekből a belvíz által legjobban 

veszélyeztetett csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartásához, felújításához szükséges 
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vízjogi létesítési engedélyeket a műszaki iroda szerezze be, mivel a  megszerzett 

engedélyekkel lehetőség nyílna a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására, 

felújítására kiírt pályázatokra pályázni. Elmondja, hogy 12 km-es szakaszra vonatkozna az 

engedélyek beszerzése.  

A tervezett felújításokat az előterjesztésben szereplő táblázatban foglalták össze. 

A vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésére vonatkozóan az alábbi 3 céget javasolják 

felkérni ajánlattételre:   

1. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 

2. Mult és Fia Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula K. Schriffert u. 10.) 

3. Véha Tamás (5600 Békéscsaba, Szőlő u. 108.) 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, ha az 

elhangzottakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Feke László műszaki irodavezető – röviden annyit kíván elmondani, hogy nem rendelkeznek 

vízjogi létesítési engedélyezési tervvel, amely az adandó pályázatok benyújtásához szükséges.  

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

képviselő – kérdése, hogy az engedélyek beszerzése mekkora kiadást jelent a 

költségvetésben? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az elmúlt évben a tervek 5 millió forintba 

kerültek, amelyben nem szerepel az engedélyeztetési eljárás díja.  

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

képviselő – véleménye, hogy erre a feladatra mindenképpen áldozni kell.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági ülésen elhangzott javaslatot.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést.  

Javaslatuk, hogy a mai ülésen ne hozzanak döntést e témában. A jövő hét keddjén kerül sor a 

Költségvetési Munkacsoport ülésére, ahol ezen kiadásokkal is foglalkoznak. Javasolják, hogy 

a következő testületi ülésen hozzák meg döntésüket, mivel még ilyen jellegű pályázat nem 

került kiírásra. Elhangzott még az ülésen, hogy a Nap utcában lévő csatorna is szerepeljen a 

felsorolásban.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapítja, a képviselők egyetértenek azzal, hogy a soron következő testületi ülésen 

hozzanak döntést e témában.  

 

Földi Imre képviselő és Kiss Károly képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a 

testület létszáma ismételten 9 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés pénzbeli támogatási 

kérelem, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől érkezett.  

Elmondja, hogy a DRNÖ elnöke leírja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013-ban 291.228,- Ft feladatalapú támogatást kapott, melyet programjaik megvalósítására 

költöttek.  

A feladatalapú támogatásra minden évben pályázni kell, melynek 2014. évi összege még nem 

ismert, de a tavalyi évet figyelembe véve a tervezett programjaink megvalósításához 

elegendő. 

2013-ban általános működési támogatásra 225.332 Ft-ot kaptak. 

Kérése, hogy a 2014. évi programterv megvalósításához 1,1 millió forint támogatást nyújtson 

a képviselő-testület.  
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A DRNÖ tervezi a képviselői tiszteletdíj megállapítását, mivel az elnök munkáltatói 

szerepkört tölt be, 12 fő közfoglalkoztatottal kapcsolatos ügyintézéseket végzi. A feladatot a 

2014-es évben is szeretnék folytatni, valamint a foglalkoztatotti létszámot is bővíteni 

kívánják.   

Kérésük, hogy a képviselő-testület programjaik megvalósításához 1.100.000,- Ft-ot 

biztosítson, ezen túl még 2.000.000,- Ft-ot, amelyet személyi juttatásokra fordítanának, tehát 

összesen 3.100.000,- Ft-ot.  

A polgármester a bizottsági javaslat ismertetése előtt megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az elmúlt év december 12-én tartott 

képviselő-testületi ülésen, valamint a hétfői napon tartott pénzügyi bizottsági ülésen is volt 

szó a DRNÖ kérelméről.  

Röviden említést tesz arról, hogy 2011. évben a nemzetiségi önkormányzat állapított meg 

tiszteletdíjat az elnök és a képviselők számára. A finanszírozási rendszer a nemzetiségi 

önkormányzatok tekintetében megváltozott, emiatt nem tudtak tiszteletdíjat megállapítani az 

elmúlt években.  

Általános működési támogatásra a nemzetiségi önkormányzat az elmúlt évben 225.000,- Ft-ot 

kapott. Az idei évre vonatkozóan még nem ismert a támogatás összege, de véleménye szerint 

hasonló nagyságrendű lesz, mint az előző évben.  

A feladatalapú támogatásra pályázatot kell benyújtani, amelynek összegét szintén nem 

ismerik, mivel meghatározott pontrendszer alapján állapítják meg a támogatást. Az elmúlt 

évben 291.000,- Ft a feladatalapú támogatásban részesült a roma nemzetiségi önkormányzat. 

Az irodavezető röviden szól arról, hogy az elmúlt évi támogatásból mit valósított meg a 

DRNÖ (színházlátogatás, kirándulás, mikulás ünnepség stb.).  

Látható, hogy az idei programtervüket bővítették, de a megvalósításhoz nincs elegendő 

pénzük.  

Az irodavezető javasolta számukra, hogy figyeljék a pályázati kiírásokat.  

A bizottsági ülésen volt szó arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak volt nyertes pályázata 

2011. évben, amelyet visszamondtak, mivel nem tudták megvalósítani.  

Említést tesz arról, hogy a jogszabály meghatározza a nemzetiségi önkormányzatok 

tekintetében a tiszteletdíjak legmagasabb összegét. 

Az irodavezető tájékoztatásképpen röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.   

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

hogy a jelenlévőkkel ismertesse javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. Javaslatuk, a 

hogy DRNÖ nyertes pályázatai mellé biztosítsanak az elnyert támogatással azonos összeget.  

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

képviselő – 800.000,- Ft-ot javasol támogatásként a DRNÖ részére.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy az elmúlt évben az volt a gyakorlat, hogy az államtól 

kapott összeg mellé, azonos nagyságú összeget biztosított a képviselő-testület. Véleménye, 

hogy ettől a gyakorlattól nem kellene eltérni. Említést tesz a civilszervezetek létszámarányos 

támogatásáról.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – javaslata, hogy 500.000,- Ft-ot biztosítsanak a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára támogatásként.   

Elmondja, hogy a civilszervezetek akkor fordulnak a testület felé kéréssel, ha nyertes 

pályázatuk van, a testület pedig eldönti, hogy tudja-e számukra az elnyert támogatást 

előfinanszírozni. Ezt a gyakorlatot kellene alkalmazni a nemzetiségi önkormányzatnál is.   
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek a javaslatot. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 500.000,- 

Ft támogatást biztosítsanak, nyertes pályázat esetén döntsön a testület a támogatásról kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   

 

Határozat: 

27/2014.(I.30.) Kt.hat. 
 

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatására az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének terhére 500.000,- F támogatást nyújt.   

 

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, ha a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak nyertes pályázata van, benyújtott kérelem alapján dönt a 

támogatás mértékéről.   

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a testület döntéséről értesítse.  

 

Felelősök: Valászki Róbert polgármester  

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

Határidő:  értelem szerint 
 

  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

részére, hogy ismertesse a következő bejelentést, amely a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ vezetője Diósné Ambrus Erzsébet az intézmény szervezeti felépítésének 

módosítására tett javaslatot – amely az előterjesztéshez mellékelve van –. Véleménye szerint 

az általános és művészeti iskola állami fenntartásba kerülése indokolttá teszi, hogy 

átgondolásra kerüljenek a DÁMK intézményében működő egységek. A művelődési házban 1 

fő közművelődési dolgozó végzi a napi feladatokat, talán nem lenne szükséges 

intézményegységként kezelni. Nem szerencsés, ha egy dolgozó vezető és beosztott is egy 

személyben.  Javaslata értelmében a jelenleg József Attila Művelődési Ház Intézményegység 

és a Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység kerülne összevonásra és amennyiben a 

Képviselő-testület is úgy dönt Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

Intézményegységként működne tovább. 

Az összevonás döntése következtében szükséges továbbá megfelelni az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet módosításának, 

valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szabályozásainak. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok 

helyett alkalmazandó új, kormányzati funkció kódra történő áttéréséről rendelkezett. Az Ávr. 

5. § (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek alapító okiratainak kötelező tartalmi 



56 

 

kellékeit határozza meg – is módosult, így a költségvetési szerv alaptevékenységének 

besorolására a kormányzati funkciók kódokat kell alkalmazni. Továbbá az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosításával megszűnt a költségvetési szervek 

gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratban már nem szerepelhet ezzel összefüggő 

rendelkezés.  

Az elmondottak alapján az irodavezető elkészítette a DÁMK alapító okiratának módosítását 

és egységes szerkezetbe történő foglalását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 

Bizottság javaslatát.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a 

javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselő-testület hagyja jóvá a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okirat módosítását és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

28/2014. (I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 1-jei hatályba 

lépéssel módosítja a Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okiratát és 

jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi 

eljáráshoz szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az alapító 

okirat módosítását.  

Valánászki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a 

javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselő-testület fogadja el az 

Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat:                                                                                                       

29/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 

5. § (1)-(2) bekezdései alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

határozatlan időre alapított Dévaványai Általános Művelődési Központ költségvetési 

szervének 219/2013.(V.30.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja. 

A módosítás oka: 

Az alapító Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység 

a Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység összevonásra kerül és Ladányi Mihály 

Könyvtár és Művelődési Ház elnevezéssel látja el feladatát.  

Ellátásra nem kerülő feladat nincs.  

Az intézmény köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát OM azonosítója változatlan marad. 

Az alapító okiratból törlésre kerül a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, mivel az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdésének f) pontja hatályát vesztette.  

Az Ávr. 180. § (4) bekezdése alapján a megszűnő szakfeladat miatt a kormányzati funkció 

az egységes szerkezetbe foglalt okiraton átvezetésre kerül. 

 

A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

Az alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 

szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 

óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 

Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő - 

a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 

formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 
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-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  

-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 

megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 

szervezése. 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

096010  óvodai intézményi étkeztetés 

096020 iskolai intézményi étkeztetés 

091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092120  köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

091250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

098022 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 

082091 közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

082093 közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

082094 közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 könyvtári szolgáltatások 

013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 
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082061  múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082063  múzeumi kiállítási tevékenység 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

Az alapító okirat 9) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. Intézményegységei, telephelyei:  

- Óvoda és Bölcsőde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

- Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

telephely: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

címe: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 

telephely: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (2034) 

 

Az alapító okirat 17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2014. február 1.  

A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 

alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az alapító 

okirat egységes szerkezetbe foglaltan.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a 

javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselő-testület fogadja el a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ alapító okiratát egységes szerkezetben kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:                                                                                                       

30/2014. (I.30.) Kt.hat. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 

bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre 

alapított intézményének alapító okiratát az alábbiakban 

 

f o g a d j a  e l :  

 

1. A költségvetési szerv neve: 

Dévaványai Általános Művelődési Központ 

Rövidített neve: DÁMK 

2. A költségvetési szerv székhelye: 

5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

3. Az intézmény OM azonosítója: 201936 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 

szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 

óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 

Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő - 

a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 

formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  

-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 
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-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 

megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 

szervezése. 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

096010  óvodai intézményi étkeztetés 

096020 iskolai intézményi étkeztetés 

091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092120  köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

091250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

098022 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 

082091 közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

082093 közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

082094 közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 könyvtári szolgáltatások 

013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

082061  múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082063  múzeumi kiállítási tevékenység 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

5. Az intézmény illetékessége, működési köre: Dévaványa város közigazgatási területe. 

 

6. Irányító szervének  neve, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

7. Alapító,  fenntartó és működtető szervének neve, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
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8. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 

Általános Művelődési Központ 

5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6. 

Hermann Ottó Általános Művelődési Központ 

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. 

Óvoda, Bölcsőde, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

Ványai Ambrus Általános Iskola 

5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

8.1 Beolvadt jogelőd megnevezése, székhelye: 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

 

9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló 

intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde, 

könyvtár, művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény.  

 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 

 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre 

(legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási– Közművelődési– Sport és Ügyrendi 

Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az egyéb 

munkáltatói jogokat a Dévaványa Város Polgármestere gyakorolja. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 

13. Számlavezetés: 

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az 

intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. 

Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján 

köteles tartani. 

14. Intézményegységei, telephelyei:  

- Óvoda és Bölcsőde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

- Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház 
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címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

telephely: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

címe: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 

telephely: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (2034) 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési 

jogok: 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll Dévaványa Város 

Önkormányzat által rábízott, a székhelyen, az intézményegységekben és a 

telephelyeken lévő épület ingatlan, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott 

eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. 

Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát 

képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 

teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. 

Az alapító önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő 

vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 

vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása 

vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak 

megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően – az alapító önkormányzat képviselő-

testülete dönt.  

Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe 

adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézmény 

alapfeladatainak ellátását. 

Amennyiben a vagyonrendelet erről nem rendelkezik, az intézmény használatában lévő 

ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának 

maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói 

jóváhagyás szükséges. 

16. Felvehető gyermek létszám: 

Óvoda:  5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 51 fő 

  5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 53 fő 

 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 50 fő 

 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 50 fő 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 24 fő 

 

17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2014. február 1.  

A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 

alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea 

igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé. 

A polgármester megadja a szót részére.  



64 

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a bölcsődei egység 

férőhely emelésének módosításához hozzájárulni szíveskedjenek. 

A Dévaványa Város Önkormányzatának fenntartásában működő Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységként működtetett Bölcsőde 

engedélyezett létszáma 24 fő, érvényessége határozatlan idejű, melyet a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala engedélyezett. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 27. § (1) 

bekezdés alapján a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. A hivatkozott kormányrendelet 27. § (3) 

bekezdése értelmében az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, 

valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel 

kapcsolatos - 5. melléklet szerinti - iratokat kell csatolni. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

szabályozza többek között a bölcsődére vonatkozó előírásokat. Ezen rendelet 40. § (3) 

bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek 

betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. október 3-án lefolytatott 

ellenőrzése alapján megállapítást nyert, hogy a bölcsőde a működéshez szükséges 

dokumentációkkal rendelkezik. Az NM rendelet személyi és tárgyi feltételeinek megfelel. 

A jelenlegi férőhelynövelésnél az NM rendelet 40. § (8) bekezdésének való megfelelést 

szükséges vizsgálni, azaz a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként 

legalább 3 négyzetméter. 

A bölcsőde férőhelyének 1 csoportban 14 főre történő emelésének engedélyezését kérik.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság egyhangúlag egyetért a bölcsőde férőhelyének 1 csoportban 

14 főre történő emelésével. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a bölcsőde férőhelyének 1 csoportban 14 főre történő emelésével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

31/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységeként 

működtetett Bölcsőde férőhelyének 1 csoportban 14 főre történő emelésével. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon 

el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  folyamatos  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Vantara Gyula Békéscsaba Megyei Jogú 

Város polgármestere kereste meg levélben az önkormányzatot a Holocaust 70. évfordulójának 

alkalmából „az áldozatok neveinek felvésetése a békéscsabai Széchenyi ligetben álló 

emlékműre” tárgykörben. 

A levélben leírta, hogy a Dévaványáról elhurcolt áldozatok száma 87 fő. Elmondja, hogy egy 

név felvésetésének költsége 8.167,- Ft, tehát Dévaványának - 87 fő x 8.167,- Ft - 710.007,- 

Ft-al kellene hozzájárulni az áldozatok nevének felvésetéséhez. 

A Békés megyei áldozatok nevét településenkénti lebontásban vésnék fel. Az emlékmű a 

hitközösség költségvetése szerint 40 millió forintba kerül. 

Az előterjesztésben két határozati javaslat van, az egyik szerint hozzájárulnak a nevek 

felvésetésének költségeihez, a másik javaslat szerint nem járulnak hozzá.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság e témában nem fogalmazott meg javaslatot.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a főtéren álló emlékmű egyik oldala üres, 

amelyre a zsidóság nevét tervezték felvésetni. Tudomása szerint a fal azért üres, mivel a 

déaványai zsidók leszármazottjai nem járultak hozzá, hogy a nevek felkerüljenek az emlékmű 

falára. Véleménye, ha a leszármazottak hozzájárultak ahhoz, hogy Békéscsabán a nevek 

felkerüljenek az emlékműre, akkor Dévaványán is hozzájárulnának. A neveket a dévaványai 

emlékműre kellene felvésetni, ebben az esetben a költség is kevesebb lenne.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyúzó Mariettának az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  

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

képviselő – javasolja, hogy 100.000,- Ft-al járuljanak hozzá a nevek felvésetéséhez az 

emlékműre. 

Valánszki Róbert polgármester – ebben az esetben csak a nevek egy része kerülne fel az 

emlékműre.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy konkrét árajánlatból számolták ki egy név 

felvésetésének költségét, ha a megye települései nem járulnak hozzá létszámarányosan, akkor 

ez nem fog megvalósulni.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Murányi Magdolna részére. 

Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – elmondja, hogy 

2002-ben a dévaványai zsidók leszármazottjai nem járultak hozzá a nevek emlékműre történő 

felvésetéséhez. Ezen időszak óta nem történt előrelépés az ügyben. Balogh Istvánnal kellene 

felvenni a kapcsolatot, aki a dévaványai zsidók közösségét összefogja.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy 1980. óta nem él zsidóság Dévaványán. A 

dévaványai 87 zsidó tiszteletbeli polgárai voltak Dévaványának. Véleménye szerint a 

kezdeményezés nemes és nem elvetendő. Jó ötletnek tartja, megvizsgálni annak a lehetőségét, 

hogy a Dévaványán lévő emlékműre kerüljön fel a 87 zsidó neve. Az elképzelést 

támogatandónak ítéli meg.   
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Valánszki Róbert polgármester – javaslatként hangzott el, hogy keressék meg Balogh István 

urat, rajta keresztül tudják meg mi a szándékuk. Elmondja, ha a dévaványai emlékműre 

kerülnek fel a nevek, abban az esetben kevesebb kiadás jelentkezik, mintha a békéscsabai 

kezdeményezést támogatják.   

Feke László műszaki irodavezető – véleménye, hogy a Balogh Istvánon kívül a békéscsabai 

hitközösséget is meg lehetne keresni információszerzés céljából. 

 

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

képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 8 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az információkat ez ügyben a műszaki 

iroda beszerzi. 

A polgármester elmondja, hogy a testületnek döntést kell hozni az ügyben, hogy 

hozzájárulnak-e a nevek felvésetéséhez a békéscsabai Széchenyi ligetben álló emlékműre, 

vagy sem. 

A többség azon a véleményen van, hogy ne járuljanak hozzá.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Békéscsabai Zsidó Hitközösség kezdeményezésére a Holocaust 70. 

évfordulója alkalmából Békéscsabai Széchenyi ligetben álló állandó emlékműre a 

Dévaványáról elhurcolt zsidó áldozatok neveinek felvésetéséhez ne járuljanak hozzá kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

32/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MAZSIHISZ és a 

Békéscsabai Zsidó Hitközösség kezdeményezésére a Holocaust 70. évfordulója 

alkalmából Békéscsabai Széchenyi ligetben álló állandó emlékműre a Dévaványáról 

elhurcolt zsidó áldozatok neveinek felvésetéséhez nem járul hozzá. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert  polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. február 28. 

 

 

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

képviselő visszaérkezett az ülésre, így a testület létszáma ismételten 9 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványai 

Vadásztársaság kérelmének a megtárgyalása.  
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A polgármester a napirend tárgyalását megelőzően a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében bejelenti, hogy 

személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

(Valánszki Róbert polgármester a Dévaványai Vadásztársaság tagja.) 

Novák Imre alpolgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

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

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

33/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Valánszki Róbert polgármestert 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 – elmondja, hogy a Dévaványai Vadásztársaság pályázati összeg 

megelőlegezését kéri. 

Az alpolgármester elmondja, hogy a Dévaványai Vadásztársaság a 35/2013.(V.22.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott pályázatát a Körös-Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra érdemesnek ítélte, melynek eredményeképpen a 

Vadásztársaság nettó 7.932.486,- Ft támogatásban részesült.  

A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházás két ingatlanon valósul meg. Az egyik a 

város külterületén lévő Fácántelepen, ahol a telepet körbeölelő kerítés cseréjét kívánják 

megvalósítani, míg a másik a vadászház épületében történő belső bútorzat cseréjére irányulna.  

A projekt megvalósítása érdekében a Vadásztársaság kérelemmel fordult a képviselő-testület 

felé, hogy a beruházás megvalósításához szükséges forrást részére előlegezze meg  

- kamatmentes visszatérítendő támogatási formában - a munkálatok megvalósítása érdekében, 

mivel a pályázat utófinanszírozású.  

A Vadásztársaság vállalja, hogy a beruházást 2014. december 31-ig megvalósítja, a kifizetési 

kérelemét benyújtja a támogató felé és a kamatmentes támogatást 2015. január 31-ig 

visszafizeti az önkormányzat számlájára.  

Az alpolgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 

javaslatukat.  

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

képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy a Dévaványai Vadásztársaság részére 

7.932.486,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújtsanak a beruházások 

megvalósítása érdekében.  

Novák Imre alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

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

képviselő – véleménye, mivel nagy összegről van szó, biztosítékot kellene meghatározni, 

gondol itt jelzálogjog bejegyzésre.  
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Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a képviselő-testület utófinanszírozott pályázat 

esetében már több alkalommal nyújtott segítséget. Az elnyert pályázati összeget a 

finanszírozó közvetlenül az önkormányzat számlájára utalhatja. Az alpolgármester egyetért a 

bizottsági javaslattal, hogy támogassák a Vadásztársaság kérelmét.  

Az alpolgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy volt már rá példa, hogy 

a nyertes pályázó nyitott egy elkülönített számlát, bejelentette az MVH-hoz, engedményezte 

az önkormányzatra és ez volt a biztosíték.  

Novák Imre alpolgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Vadásztársaság részére 7.932.486,- Ft visszatérítendő 

kamatmentes támogatást nyújtsanak, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 

tengelyének 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 

benyújtott pályázat megvalósításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze.    

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

34/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

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

Vadásztársaság részére 7.932.486,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt, 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 35/2013.(V.22.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott 

pályázat megvalósításához. 

  A Képviselő-testület visszatérítendő kamatmentes támogatáshoz szükséges 

7.932.486,- Ft összeget a 2014. évi költségvetésben fejlesztési tartalék, terhére 

biztosítja. 

 

 A Vadásztársaság a támogatás összegével 2014. december 31-ig köteles elszámolni 

a támogató szerv felé, majd azt követően 2015. január 31-ig a támogatást visszautalni 

az önkormányzat költségvetési egyszámlájára. 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 

visszatérítendő kamatmentes támogatási megállapodás megkötéséről, a támogatás 

kifizetéséről.   

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a IV. számú háziorvosi körzet kapcsán van 

bejelentése. Dr. Kovács István háziorvos részére szolgálati lakást kell biztosítani.  

A Bem úton lévő szolgálati lakás felújítása gazdaságtalan lenne, ezért egy ingatlan 

vásárlásában gondolkodnak. A mai napon megnéztek egy ingatlan, - amely megfelelő lenne -, 

amelyet hivatalos értékbecslővel fel kell értékeltetni.  

A testület felhatalmazása szükséges ahhoz, hogy az ingatlan megvásárlása ügyében lépjenek.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a vagyonát gyarapítva, egy ingatlant vásároljon  

– szolgálati lakás céljára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

35/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hivatalos 

értékbecslést követően ingatlant vásároljon – szolgálati lakás céljára –. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos  

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy felvetődött a 

Képviselő-testület tagjai részéről az önkormányzat költségvetés tervezetének tárgyalása során 

az, hogy a számlavezetést meg kell versenyeztetni, számlavezetésre vonatkozóan egyszerű 

közvetlen ajánlatkéréses formában.  

A javaslat szerint három pénzintézettől az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-tól, K&H Bank 

Nyrt-tól és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettől kerüljön sor az alábbi főbb 

tartalommal ajánlatkérésre: 
 

- Számla, alszámla nyitás díja 

- Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év 

- Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év 

- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel) 

- Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén 

- Pénztári kifizetés jutaléka (%) 

- Pénztári kifizetés jutaléka (minimum Ft/díjtétel) 

- Könyvelési díj (minimum Ft/díjtétel) 

- Könyvelési díj (maximum Ft/díjtétel) 

- Postai jóváírás forgalmi jutaléka Ft/díjtétel) 

- Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után 
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- Számlapénz kamata  

- Egyéb  pénzügyi szolgáltatások 
 

Az egyéb adandó ajánlatoknál kerülhetnek felsorolásra a köztisztviselőknek, 

közalkalmazottaknak, a kötelező lakossági folyószámla vezetéséhez kapcsolódó 

kedvezmények, illetve egyéb az ajánlatok összehasonlításánál figyelembe vehető juttatások.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-tól, a K&H Bank Nyrt-tól és a 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettől kerüljön sor ajánlatkérésre az irodavezető által 

ismertetett tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja,hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

Határozat: 

36/2014.(I.30.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

számlák vezetésére vonatkozóan a számlavezetés és a hozzákapcsolódó pénzügyi 

szolgáltatásokra, a szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérési szabályok szerint az OTP és 

Kereskedelmi Bank Nyrt-tól, K&H Bank Zrt-tól és a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezettől ajánlatokat kér az alábbi főbb tartalommal: 
  

- Számla, alszámla nyitás díja 

- Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év 

- Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év 

- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%) 

- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel) 

- Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén 

- Pénztári kifizetés jutaléka (%) 

- Pénztári kifizetés jutaléka (minimum Ft/díjtétel) 

- Könyvelési díj (minimum Ft/díjtétel) 

- Könyvelési díj (maximum Ft/díjtétel) 

- Postai jóváírás forgalmi jutaléka Ft/díjtétel) 

- Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után 

- Számlapénz kamata  

- Egyéb  pénzügyi szolgáltatások 
 

 

Az egyéb adandó ajánlatoknál kerülhetnek felsorolásra a köztisztviselőknek, 

közalkalmazottaknak, (szociális ellátások folyósítása) a kötelező lakossági folyószámla 

vezetéséhez kapcsolódó kedvezmények, illetve egyéb az ajánlatok összehasonlításánál 

figyelembe vehető juttatások.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elégedett a településen 

végzett hóeltakarítással.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a hétvégén folyamatosan dolgoztak a 

hóeltakarítógépek. Természetesen szárazra nem lehet letakarítani az utakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – sokat tettek annak érdekében, hogy a településen az utak 

járhatóak legyenek. Megjegyzi, hogy nagyvárosokban csak a főutakat takarítják le, nem 

jellemző a mellékutcák takarítása.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18
00 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert    Balogh Csilla 

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


