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I-1/9-11/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

   Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak:  Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető, Szlovák Zsolt rendőr 

főhadnagy, őrsparancsnok, Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok, Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Lengyel László 

műszaki ügyintéző, Gyányi Irén szociális ügyintéző, Szalai Ildikó védőnő, Boda Ferencné 

iskolavédőnő, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója, 

Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Balogh Aranka a József 

Attila Művelődési Ház részéről, Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati 

Vagyonkezelő Bizottság tagja, Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi 

Bizottság tagja, Németné Szarka Mária a polgárőrség részéről, a lakosság részéről 7 fő. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, dr. Ágoston Sándor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen betegsége 

miatt nem tud jelen lenni.  

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. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. 

Előadó:  Szlovák Zsolt őrsparancsnok 
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2. Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett 

munkájáról.  

Előadó:  Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

3. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. Átfogó 

értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 

eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  

Előadók: Nyuzó Marietta a Családsegítő-Szolgálat részéről 

Szalai Ildikó védőnő  

Boda Ferencné iskolavédőnő 

Gyányi Irén köztisztviselő 

 

4. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről.  

A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 

bek. d.) pontja alapján. 

Előadó:  Tóth Julianna intézményvezető 

 

5. 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: 

143/2014.(V.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. 

Előadó:  Szlovák Zsolt őrsparancsnok 

 

2. Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett 

munkájáról.  

Előadó:  Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

3. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 

szakmai munka eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  

Előadók: Nyuzó Marietta a Családsegítő-Szolgálat részéről 

Szalai Ildikó védőnő  

Boda Ferencné iskolavédőnő 

Gyányi Irén köztisztviselő 
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4. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről.  

A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § 

(1) bek. d.) pontja alapján. 

Előadó:  Tóth Julianna intézményvezető 

 

5. Bejelentések 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 

események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez nem kíván kiegészítést 

tenni.  

A polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről ad rövid tájékoztatást. 

- 2014. április 29-én rendkívüli ülést tartottak, amelyen a helyi vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásáról szóló rendeletet fogadták el, illetve módosították a 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratát.  

- 2014. április 29-én Ecsegfalvával együtttes ülést tartottak, melynek keretein belül a 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását tárgyalták meg és 

fogadták el.  

- 2014. május 5-én a DAREH képviselői jártak Dévaványán a szeméttelep területének 

átadása kapcsán. Tájékoztatásuk szerint még ebben az évben hozzákezdenek a 

szeméttelep rekultivációjához, amelyet 2015. június 30-ig kell befejezniük. 9.000 m
2 

területet fognak átmozgatni, megtisztítani, visszatölteni.  

- 2014. május 7-én Kalocsára látogattak a Szociális Szövetkezet tagjai, illetve az 

Önkormányzat néhány dolgozója.  

- 2014. május 12-én a Békés Megyei Közgyűlés székházában járt polgármesteri 

egyeztetésen, ahol a jövőben elképzelhető fejlesztésekről volt szó. Ilyen például a 

HURO vasútfejlesztés, vagy a Szociális Szövetkezetekhez kapcsolódva hűtőház projekt 

megvalósítása. 

- 2014. május 15-én szintén a megyeházán járt, ahol a TOP 5.0. projektet tárgyalták át. 

Eddig ez 4.0.-nál tartott, most úgy vélik, 10.0.-ig is el fog menni. Folyamatosan 

változik, új adatlapokat küldenek. Ezen egyeztetést követően a Gyomaendrődi Járás 

polgármesterei ültek össze és egyeztettek erről. Ebben a projektben elsősorban a 

gazdasági és innovációs fejlesztő és operatív programról volt szó. Ebben az esetben a 

kis, - és középvállalkozások segítése a cél. 

- 2014. május 16-án Szarvason járt a Népegészségügyi Hivatalban, Dr. Tóth Erzsébetnél, 

akivel  a szakrendelések megvalósításának lehetőségeit vizsgálták. Mára kiderült, hogy 

egyik felvetődött út sem járható. Az a variáció elképzelhető, hogy OEP-es 

támogatásból lehetne megvalósítani a szakrendelést. Az a probléma, hogy hiába jön 

egy adott szakorvos, receptet nem írhat ki. A szűrővizsgálatokra nagy az igény, ezért 

lehet, hogy először ebben az irányban fognak elindulni. Vizsgálható az a lehetőség, 

hogy a gyomai szakrendelővel felvéve a kapcsolatot megoldható volna, hogy egy külön 

buszjáratot indítanának a gyomai szakrendelőbe, amennyiben erre igény mutatkozik a 

lakosság részéről. Elmondja, hogy a szakrendelő vezetője, Dr. Torma Éva pozitívan állt 

ehhez a lehetőséghez. 

- 2014. május 17-én a Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulója alkalmából került 

megrendezésre egy programsorozat, melyet színvonalasan, sikeresen tudtak lefolytatni 

a szervezők, akik munkáját és odaadását ezúton is szeretné megköszönni.  
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- 2014. május 21-én a Gyomaendrődi Járási Tankerület megbízott igazgatójával, 

Kepenyes Andrással egyeztetett a közös költségekről. A jogszabály szerint az általános 

iskolákat átadták, a fenntartásuk azonban az Önkormányzat feladata maradt. Az 

Önkormányzat 50-50%-os megosztásban vállalja a közös költségeket, a tankerület 

ennél többet szeretne, azonban a jogszabály erre nem ad lehetőséget. Kepenyes úr 

elmondása szerint sehol nincs egyforma álláspont, városonként változó a hozzájárulás 

mértéke. Erről a témáról a későbbiek folyamán biztosan fognak még beszélni. 

- 2014. május 22-én a munkaügyi központban járt egy állásbörzén, ahol munkaadókkal 

beszéltek, próbálták felmérni a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogyan tudnának minél 

több embert foglalkoztatni.  

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

fontosabb eseményekről.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy 2014. május 31-én megrendezésre kerül a településen a 

Családi Gyermeknap és Egészségnap, amelyre mindenkit szeretettel várnak.  

Szintén május 31-én lomtalanítást tart a Gyomaközszolg Kft., erre is felhívja a lakosság 

figyelmét.  

Elmondja, hogy korábban felmerült az Önkormányzat tulajdonában lévő földhaszonbérletek 

hasznosítása és további pályázat útján megvalósuló értékesítése, használatba adása, azonban 

ez az elképzelésük szerint nem fog működni. Elindították a folyamatot, de a jelenleg 

érvényben lévő jogszabályok nem teszik lehetővé a megvalósulását. Az országgyűlési 

képviselőhöz beadásra került a jogszabály módosításra vonatkozó kérelem, reméli, hogy 

pozitívan bírálják majd el.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Horgászegyesületnek a bányatavat 20 évre használatba 

átadta az Önkormányzat, azonban az ott folyó beruházásokhoz anyagilag nem járult hozzá.  

Fontos a munkahelyteremtés, szeretnék azt a későbbiek során minél jobban elősegíteni, 

megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan kívánja elmondani, hogy 2014. június 1-jétől 100 fő 

közfoglalkoztatását sikerül megoldani. 

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: 

144/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2014.(III.27.), 

75/2014.(III.27.), 76/2014.(III.27.), 77/2014.(III.27.), 78/2014.(III.27.), 

79/2014.(III.27.), 80/2014.(III.27.), 81/2014.(III.27.), 82/2014.(III.27.), 

83/2014.(III.27.), 84/2014.(III.27.), 85/2014.(III.27.), 86/2014.(III.27.), 

87/2014.(III.27.), 88/2014.(III.27.), 89/2014.(III.27.), 90/2014.(III.27.), 

91/2014.(III.27.), 92/2014.(III.27.), 93/2014.(III.27.), 94/2014.(III.27.), 

95/2014.(III.27.), 100/2014.(III.27.), 103/2014.(III.27.), 109/2014.(IV.16.), 

110/2014.(IV.16.), 111/2014.(IV.16.), 112/2014.(IV.16.), 113/2014.(IV.16.), 

115/2014.(IV.16.), 116/2014.(IV.16.), 118/2014.(IV.16.), 122/2014.(IV.24.), 
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124/2014.(IV.24.), 125/2014.(IV.24.), 126/2014.(IV.24.), 127/2014.(IV.24.), 

129/2014.(IV.24.), 134/2014.(IV.24.), 135/2014.(IV.24.), 137/2014.(IV.29.), 

138/2014.(IV.29.), 139/2014.(IV.29.) 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.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirendek megtárgyalását megelőzően Dr. Kulcsár 

László ügyvéd kérésének eleget téve a munkahelyteremtéshez kapcsolódó kérelmek 

tárgyalására tér át. 

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 munkahelyteremtő beruházás támogatása iránti kérelmet nyújtott 

be.) 

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 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

145/2014.(V.29.) Dv. 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  

 

Valánszki Róbert polgármester – ismerteti, hogy 3 dévaványai vállalkozó nyújtott be 

kérelmet ennek kapcsán. Ehhez érkezett meg az állásfoglalás az ügyvéd úrtól, illetve a jegyző 

asszony is utánanézett a munkaügyi központnál.  

Arról volt szó, hogy az Önkormányzat kb. 26 millió forintos összeget tud-e biztosítani a 

kérelmezők számára, hogy a sikeres pályázatban foglaltakat teljesíteni tudják, valamint ennek 

megvalósításáról.  

A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére. 

Dr. Kulcsár László ügyvéd – megköszöni a szót, köszönti a jelenlévőket.  

A 124/2014.(IV.24.) Kt. hat. alapján a rendelkezésére bocsátott iratokat áttanulmányozta és a 

következőket állapította meg. A Képviselő-testület a 15/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

megalkotásával szavazta meg a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatását. Ebben 

benne van, hogy a helyi vállalkozó a pályázatban szereplő munkahelyteremtő beruházást 

legalább 2 évig megtartsa. Ő csak olyan jogi válaszokat tud adni ebben a témában, amit a 

testület leszabályozott. 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a héten megküldte az ügyvéd úr az üggyel 

kapcsolatos állásfoglalását. Elmondja, hogy az önkormányzati rendeletben nincs olyan 

bekezdés, amely szerint az ilyen jellegű kérelmeket támogatni tudnák az elkülönített 10 millió 

forintból.  

Megkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ügy kapcsán.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Képviselő-testületi ülést követően a munkaügyi 

központ vezetőjétől tájékoztatás kapott arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási alapból nyert 

pályázatoknál lehetősége volt arra a pályázóknak arra vonatkozóan, hogy ne november 30-ig 

kelljen benyújtaniuk a számlát, hanem több részletben nyújtsák be az erre vonatkozó 

kérelmüket. Ezáltal egy kisebb összeget több alkalommal lehet megforgatni az 

eszközbeszerzés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az elnyert összegről nem csak egy számlát 

lehet benyújtani, hanem kisebb összegekre lehet bontani. A benyújtott számlák kifizetéséről 

rövid határidőn belül gondoskodik a munkaügyi központ.  

A másik információ ezzel kapcsolatban, hogy a benyújtott pályázatban lehetősége volt a 

pályázóknak arra, hogy előleget igényeljenek. Azok a pályázók, akik kérték az előlegnek a 

biztosítását, azok valamennyien meg is kapták.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre képviselő – kérdésként teszi fel, hogy most tulajdonképpen miről dönt a testület? 

Valánszki Róbert polgármester – a kérdést megválaszolva elmondja, hogy korábban arról 

döntött a testület Novák Imre egyéni vállalkozó kérelme kapcsán, hogy elnapolja az arról való 

döntést és állásfoglalást kér az ügyvédtől.  

A jegyző és az ügyvéd úr is elmondta, hogy mik az álláspontok ezzel a témával 

kapcsolatosan. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, amikor ezt a témát tárgyalták egy hónappal ezelőtt, 

akkor még csak egy kérelem érkezett az Önkormányzat felé, most pedig már három benyújtott 

kérelemről van szó. Arról van szó, hogy az Önkormányzat a saját vagyonából adná ezt a 

kamatmentes kölcsönt a vállalkozások számára. 

Úgy gondolja, hogy pályázatot csak akkor nyújtson be az adott vállalkozás, ha annak a 

fedezetét biztosítani tudja, ne pedig az Önkormányzatnak kelljen a saját pénzét ilyen 

formában kiosztani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a képviselőnek. 

Megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy 10 millió forint van elfogadva a vállalkozások támogatására. Úgy 

gondolja, hogy azoknak a vállalkozóknak, akiknek biztosítva látják a kölcsön visszafizetését, 

azoknak segítsenek.  

Balogh Csilla jegyző – ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 3 pályázó egyikének látta a 

konkrét támogatási szerződését, amelyben 3 főnek a foglalkoztatását kellett vállalnia 2 éves 

időtartamra, illetve 2 évig meg kell tartania a vállalkozását. Ezzel kapcsolatban a 

szerződésben az került megfogalmazásra, hogy az átlagos statisztikai létszámba nem számít 

bele az a fő, amelyre a nyertes pályázó más szervtől támogatást nyert, az állami 

adókedvezmény kivételével. Ez is csekély mértékű támogatás, ugyan úgy, mint az 

Önkormányzati rendeletben meghatározott uniós támogatás. Ebben az esetben az országos 

foglalkoztatási alappal kötött szerződés zárja ki a támogatás halmozódásának a lehetőségét. 

Tehát, ha az Önkormányzat felé benyújtanak egy olyan kérelmet, amely munkahelyteremtésre 

szolgál és 500.000,- Ft-os támogatást igényelnek, akkor az Önkormányzat felé teljesíteniük 

kell például 3 főnek a foglalkoztatását, de ez nem lehet az a 3 fő, akit az országos 
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foglalkoztatási alappal kötött szerződésben tüntetett fel. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben 

már 6 főt kell foglalkoztatnia.  

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

képviselő – megköszöni a részletes tájékoztatást a jegyzőnek. 

Nem ebből az elkülönített 10 milliós alapból szeretné segíteni a vállalkozókat, hanem egy 

külön létrehozott összegből. A már elkülönített összeget azok a vállalkozók kapják meg, akik 

nem nyertek pályázatot vagy nem is nyújtottak be. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy ennek semmi akadálya, azonban aki 

pályázatot nyert, az is jönni fog támogatásért, ezért ki kell találni, hogy ennek az alapját 

honnan teremtsék elő, mivel mindenkit meg fog illetni, ha egy embernek odaadják. 

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

képviselő – ezért mondta, hogy azt támogassák, akinél biztosítva látják a támogatás 

visszafizetését. 

Valánszki Róbert polgármester – ismerteti, hogy ami garanciaként felmerült az a készfizető 

kezes, az ingatlanfedezet és a bankgarancia volt. 

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

képviselő – elmondja, hogy szerinte ezek kemény feltételek. 

Valánszki Róbert polgármester – ezek valóban kemény feltételek, azonban csak így 

működhet. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre képviselő – úgy gondolja, hogy a kettőt külön kellene választani, hiszen amit a 

jegyző asszony és az ügyvéd úr elmondott, az mind a foglalkoztatásra irányul. A kérelem a 

megvalósításra vonatkozik, nem pedig a foglalkoztatás támogatására, ezeket külön kell 

választani. Ahogy az már a korábbi testületi ülésen is elhangzott, a kérelmező nyújtson be 

olyan tehermentes ingatlanfedezetet, amely biztosítja a visszafizetést. Mivel ilyen információ 

birtokában jelenleg nincs a testület, így most nem is tudnak erről dönteni, mert csak Novák 

Imre egyéni vállalkozó nyújtott be ehhez kapcsolódóan megfelelő írásos anyagot.  

A munkahelyteremtést mindenképpen támogatni kell, a pályázóknak is biztosan az volt a 

szándéka a pályázat benyújtásakor, hogy minél több embert tudjon foglalkoztatni.  

A támogatónak kötelessége olyan követelmények felállítása, amellyel biztosítva látja annak a 

pénznek a visszaérkezését, amit a támogatott részére megad. Olyan feltételek ezek, amelyeket 

nem hiszi, hogy bármely vállalkozás is képes maradéktalanul teljesíteni. 

Ezeket kellene meglépnie az Önkormányzatnak, ezen feltételek kiszabását, azonban 

információhiány miatt ő most ebben a kérdésben nem tud dönteni. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a képviselőnek. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni a szót. 

Úgy gondolja, hogy ezt a témát a múltkori testületi ülés alkalmával is részletesen kitárgyalták, 

de nem árt néhány pontosítást eszközölni benne. 

Néhány héttel ezelőtt meg lett állapítva a 10 millió forint elkülönítése munkahelyteremtő 

támogatás céljából, ezen felül plusz 10 millió forint van félretéve munkahelymegtartó 

támogatáshoz, amelyet már több helyi vállalkozó is igénybe vett. Úgy gondolja, hogy az 

Önkormányzat mindig támogatta azokat a vállalkozókat, akik munkahelyet akartak teremteni 

Dévaványán. Most 26 millió forintról van szó, ez 10 %-os önerővel 260 millió forintot jelent 

az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat és a Képviselő-testület is azon dolgozik, hogy 

segítse ezeket a vállalkozásokat, azonban figyelembe kell azt venni, hogy jelzálogként mit 

ajánlanak fel a kérelmezők, hogy tudja-e azt értékesíteni az Önkormányzat, ha arra kerülne 

sor.  
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A Szociális Szövetkezetről tesz említést. Elmondja, hogy 10 fő foglalkoztatását vállalták, 

akiknek ezt megelőzően képzésben kell részt venniük. Reméli, hogy nem csak 10, de ennél 

több jelentkező lesz majd a meghirdetés után. 

Úgy gondolja, hogy az erre vonatkozó rendelet megfelelő. Van 2 x 10 millió forint, amit meg 

lehet pályázni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a képviselőnek.  

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József képviselő – egyetért azzal, amit Dr. Kulcsár László ügyvéd úr elmondott. Az 

Önkormányzat a kiszabott kerettől jelenleg nem tud elszakadni. Döntést kell arról hozni, hogy 

annak a 3 kérelmezőnek, akik pályázatot nyertek, milyen segítséget tudnának adni. Az elmúlt 

testületi ülés óta előrelépés nem történt ebben a témában.  

Mivel elfogadott költségvetés van, így kérdéses, hogy erre a célra miből határozhatnának meg 

egy összeget? Ezek alapján nincs miről dönteni jelenleg, csak tudomásul lehet venni azt, amit 

a jegyző és az ügyvéd elmondott. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság azért nem tudott most 

ebben előre lépni, mert az ülésüket követően jött meg az ügyvéd úr e-mailje, amely most 

kiosztásra került.  

A módosító indítványokat figyelembe véve azt javasolja, hogy a következő testületi ülésen 

térjenek erre vissza ismételten. Arra az időpontra remélhetőleg már lesz írásos anyag 

mindegyik kérelmezőtől. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja az ügyvéd úr és a jegyző tájékoztatását, valamint egyetért azzal, hogy ez 

ügyben a következő testületi ülésen hozzanak döntést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

146/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

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

egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Borona u. 9.), kamatmentes támogatás iránti 

kérelmét a soron következő ülésen tárgyalja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  

A polgármester köszönti Oltyán Sándor rendőr alezredest, kapitányságvezetőt, valamint 

Szlovák Zsolt rendőr főhadnagyot, őrsparancsnokot.  

A polgármester elmondja, hogy az Oktatási-, Közművelődési, Sport- és Ügyrendi Bizottság 

ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, ahol jelen volt Szlovák Zsolt őrsparancsnok is.  



9 

 

A polgármester megkérdezi az alezredest, valamint a főhadnagyot, hogy az írásos anyaghoz 

szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? 

A polgármester elsőként megadja a szót Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy részére. 

Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok – üdvözli az ülésen jelenlévőket.  

A bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre a válaszokat megadta. 

Elmondja, hogy a bűnügyi helyzetnél látható, hogy 183 a regisztrált bűncselekmények száma, 

ami emelkedést mutat. Ebből a 183 esetből 108 magánokirat hamisítást regisztráltak, melynek 

nyomozását 2011-ben kezdték el. 

Elmondható, hogy csökkent a lopások száma is a korábbi évekhez képest, 86 esetről 28-ra, 

illetve csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is. Az elkövető személyek 

börtönbüntetésüket, vagy felfüggesztett börtönbüntetésüket töltik, így tartózkodnak a további 

bűncselekmények elkövetésétől. 

A beszámolóban részletesen leírta a kiemelt bűncselekmények számát is, illetve minden más 

szakterületre is kitért néhány mondatban.  

Köszöni a figyelmet, ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. Amennyiben 

valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol. 

 Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szlovák Zsolt őrsparancsnoknak az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az őrsparancsnok úr részletes tájékoztatót 

tartott. 

A bizottság a beszámolót egyhangúlag, négy igen szavazattal elfogadásra javasolja a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – megköszöni a szót.  

A kiemelten kezelt bűncselekmények között nincsen regisztrált visszaélés kábítószerrel. 

Kérdésként teszi fel az őrsparancsnok úr felé, hogy ez az adat mennyire felel meg a 

valóságnak? 

Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok – elmondja, hogy ez a téma a bizottsági 

ülésen is szóba került. A regisztrált bűncselekményekbe a befejezett, lezárt bűncselekmények 

tartoznak. Kábítószerrel való visszaélésért, illetve birtoklásért több esetben folytattak eljárást 

2013-ban, de mindegyik esetben megszüntetésre került az eljárás a kirendelt szakértő 

véleménye alapján. A rendőrség kizárólag a szakértői vélemény alapján tud eljárást indítani, 

vagy befejezettnek nyilvánítani. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Oltyán Sándor rendőr alezredes részére. 

Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető – köszönti az ülés valamennyi 

résztvevőjét.  

A kábítószer fogyasztása, illetve az eljárás folytatása nem fedi le egymást. Elmondja, hogy a 

kormány komoly intézkedéseket tett ezen ügyek érdekében. Azt a listát, amely a 

kábítószereknek minősülő anyagokat tartalmazza, folyamatosan frissíti, azonban nem tudja 

olyan gyorsan frissíteni, hogy a különböző vegyi üzemek ezen lista alól kibújva ne tudjanak 

újabbat előállítani. 

Az elmúlt évek során már nem a klasszikus értelemben vett kábítószerekről, hanem a parti-, 

vagy dizájner drogokról van szó, melyek talán veszélyesebbek, mint a korábban ismertek. 

Eljárást csak akkor tudnak lefolytatni, ha a szakértő kimondja, hogy adott esetben bódító 

hatású anyagról van szó.  
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Elmondja, hogy a kapitányság 2014-ben Ecsegfalván tartott egy nagy arányú razziát, ahol a 

korábbi években a rendőri tevékenységnek köszönhetően bezárt egy szórakozóhely. Ezt 

követően ezt az ingatlant egy magánszemély megvásárolta, ahol olyan cselekményekről 

szereztek tudomást, amelyre a rendőrségnek reagálnia kellett. Az akkor ott lévő 30 

személyből 15 főt állítottak elő mintavételre, amelynek a szakértői vélemény megállapítása 

folyamatban van.  

Gyomaendrőd és Dévaványa környékén is folytatnak hasonló vizsgálatot rosszullétek miatt. 

Ezen vizsgálatok végkimenetele még nem ismert.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Oltyán Sándor rendőr alezredesnek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – annyival egészíti ki az 

elhangzottakat, hogy Dévaványa Város Önkormányzata is jelentős összeggel járul hozzá a 

közbiztonsághoz a Polgárőrségen keresztül. 

Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok – ezúton szeretné megköszönni a 

Polgárőrség településen végzett munkáját. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elhangzottakat. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával 

kapcsolatban? 

Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető – elmondja, hogy színvonalas az 

Önkormányzattal és a Polgárőrséggel végzett együttműködés. Nem volt még olyan felmerülő 

probléma, amit ne lehetett volna megoldani. 

Megköszöni a Polgárőrség és az Önkormányzat segítségét a rendőrség munkájában. A 

dévaványai az egyik legjobban együttműködő polgárőri szervezet, akikkel eddig dolgozott. 

Nagyon szívesen jár el a testületi ülésekre, vagy jár be a rendőrőrsre ellenőrzésekre.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a kapitányságvezetőnek. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót kéri, az 

kézelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

147/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-közbiztonság 

helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A képviselő-testület megköszöni a Szarvasi Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs 

vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 

 

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

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 

megvitatása.  

A polgármester megadja a szót Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok részére. 

Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Egy rövid prezentációval készült, amelyet bemutat a jelenlévők számára. 

Elmondja, hogy 2013-ban a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 12 

település volt, 42.000 fővel.  

Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy 2011. évi CXXVIII. katasztrófavédelmi törvény 

előírta, az önkormányzati tűzoltóságok államba vételét. A Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

valamint a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a jogszabály szerint működik együtt. 

Elmondja, hogy az elmúlt évben 244 káresetük volt, ebből 11 segítségnyújtás volt másik 

szervezet felé, 99 alkalommal műszaki mentés, 71 alkalommal pedig beavatkozást igénylő 

tűzeset történt. Elmondható, hogy az előző évekhez képest megfeleződött a káresetek száma. 

2013. január 1-jétől megalakultak a járások, ezen belül pedig a védelmi bizottságok. Szintén 

2013-ban megtörtént a települések katasztrófavédelmi osztályokba való besorolása, veszély 

elhárítási tervek készültek, megtörtént a polgárvédelmi szervezetek felkészítése is. Kijelölésre 

kerültek a közbiztonsági referensek.  

Elmondja, hogy létrejött egy magasabb egység, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, tehát a 

SZHT már hatósági osztállyal nem rendelkezik, ez már a kirendeltségre tartozik.  

A lakosságriasztó és tájékoztató eszközök kapcsán elmondja, hogy ezen eszközöket a 

polgárvédelmi szervezettől örökölték meg. Megkapták például a veszélyes fák, illetve a 

vízelvezető árkok ellenőrzését is, amely komoly feladatot jelent számukra.  

A lakosságriasztó eszközök kapcsán elmondja, hogy 7 településen 20 riasztó sziréna van, 

melynek nagyjából 50%-a üzemképes. Van olyan település, ahol kettő is van, azonban egy 

sem működik. 

Ismerteti, hogy a tűzoltósághoz is be lehet jelentkezni közösségi szolgálatra, mely 

lehetőséggel élnek is a diákok.  

2013. november 10-én megalakult a Sárréti Mentőcsoport a Szeghalmi Járáson belül, ahol 35 

fővel indultak el. Vállalkozók vesznek részt benne szállítóeszközökkel, mezőgazdasági 

vontatókkal, amiket esetleges baj esetén igénybe tudnak venni. A mentőcsoport parancsnoka 

Szabó Péter zászlós úr, aki a tűzoltóságnál teljesít szolgálatot. A mentőcsoport azért jött létre, 

mert egy-egy hirtelen lecsapó vihar esetén nem tudnak a hivatásosok minden esethez időben 

kivonulni, ezért járáson belül lehet riasztani ezeket a mentőcsoportokat. 

Elmondja, hogy a Vidra Mentőcsoport is megalakult Gyomaendrődön, amiről nagyon jó 

véleménnyel vannak, jól dolgoznak.  

Jelenleg kettő darab gépjárműfecskendővel dolgoznak, az egyik I-es, a másik II-es szerként 

működik. Néhány mondatban kitér a járművek műszaki állapotára. 

A HEROS-on belül elindult egy magyar fejlesztés, melynek keretein belül magyar gyártású 

tűzoltófecskendőket fognak rövid időn belül használni. A járművek további műszaki 

felújításaira tér ki néhány mondatban. 

Elmondja, hogy 26 garnitúra magyar gyártású bevetési ruhát kapott a SZHT, valamint heros 

smart védősisakokat is, amely egy könnyített sisak a gépkocsivezetők számára. 

A laktanya tetőszerkezete 10.00m
2
-en felújításra került, melyhez az OKF-től kaptak pénzt. 

Korszerűsítésre került a szertárfűtés is. Megtörtént, illetve folyamatban van a garázskapuk 

cseréje. 
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A moduláris képzés során 2 hónapos rendőrségi képzésben vehetnek részt. Ezen idő alatt 

megtanulhatják például, hogy hogyan kell karral tisztelegni, illetve pisztollyal és 

géppisztollyal lőni. Ettől függetlenül nem fognak fegyvert kapni a tűzoltók, csak benne van a 

kiképzésben.  

A HUNOR mentőcsoportról elmondja, hogy most kikerült Szerbiába, közülük 3 fő szeghalmi. 

Elmondható, hogy folyamatos felkészítésben vesznek részt, speciális felszerelésekkel.  

2013-ban ünnepelte 125. évfordulóját a szeghalmi tűzoltóság, mely alkalomból egy nagy 

rendezvényt szerveztek. Az évforduló kapcsán rajzpályázatot és irodalmi pályázatot hirdettek 

a működési területükön található iskolákban és óvodákban, amire nagy érdeklődést mutattak a 

gyerekek. Az évfordulóhoz kapcsolódik még a „nyitott szertár” megrendezése, ami szintén 

nagy siker volt a látogatók körében, ahol több mint 600 fő kereste fel a tűzoltóságot.  

A szeghalmi „C” szolgálati csoport a megyei szakmai versenyen II. helyezést ért el, a 

kirendeltségen pedig I. helyezést ért el. Ezeken a versenyeken elméletben és gyakorlatban is 

helyt kellett állniuk. 

Együttműködési megállapodást kötöttek a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, 

melynek értelmében rendszeresen ellenőrizték szakmai munkájukat, tanácsokkal, segítséggel 

látták el őket. 

A dunai árvíznél segítségként részt vettek, ahol Deák Zoltán főhadnagy vezette a csapat 

munkáját. 

Néhány mondattal bemutatja a képeken látható munkálatokat, ismerteti az azon látható 

folyamatokat, rendezvényeket. 

Megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta szóban tájékoztatni a tisztelt testületet és a 

jelenlévőket. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Túri János tűzoltóparancsnoknak a 

prezentációt. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

javaslatát.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen a beszámolót véleményezték, egy kérdés 

merült fel az ülésen, hogy miért nincs Dévaványa megjelölve a polgári védelmi szerveknél. 

Erre a választ megkapták, Lengyel Lászlótól, akit megkér, hogy a jelenlévők számára is 

mondja el.  

Lengyel László műszaki ügyintéző – köszönti a jelenlévőket. 

Elmondja, hogy azért nincs ebben Dévaványa megjelölve, mert a város a Gyomaendrődi 

Járáshoz tartozik és ezért polgári védelmi szervezet tekintetében is oda tartozik. A dévaványai 

polgárvédelmi szervezet nagyságrendileg akkora, mint a beszámolóban szereplő vésztői. 

Dévaványán 151 fő került védelmi beosztásba határozat alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy védelem szempontjából a Vidra 

Mentőcsoporthoz tartozik Dévaványa. A csoport vezetőjét, Ambrus Szabó Józsefet fel fogják 

kérni arra, hogy tartson beszámolót a munkájukról egy későbbi testületi ülésen. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

Megkérdezi a jelenlévőktől, hogy ki kíván hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  

Aki a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót 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: 

148/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

A képviselő-testület megköszöni a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

(A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett 

feladatok értékeléséről, átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. 

alapján készült beszámolók megvitatása.  

A polgármester felkéri Nyuzó Mariettát, amennyiben van szóbeli kiegészítése a családsegítő-

gyermekjóléti szolgálat feladatellátásról szóló beszámolójához, azt tegye meg. 

Nyuzó Marietta képviselő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a bizottságok részletesen megtárgyalták a beszámolót. A képviselő-testületet 

tájékoztatja arról, hogy személyi csere történt, 2 új dolgozójuk van, Gyányi Mariann és Nagy 

Erzsébet személyében.  

Bogya Istvánné országos kitüntetésben részesült az adósságkezelési tanácsadási képzésen való 

részvételért és együttműködéséért. 

Aki olvasta a beszámolót az láthatta, hogy részletesen kitér a szakmaiságra, másabb, mint az 

előző évi beszámoló. Kevesebb benne a statisztika, inkább a szakmai beszámolóra törekedett, 

a tevékenységük és a munka bemutatására.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén megtárgyalta a 

beszámolókat. Az ülésen Kiss Károly bizottsági elnök nem tudott részt venni, így az ülést 

Dékány József bizottsági tag vezette le, megadja a szót részére, hogy ismertesse javaslatukat. 

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – köszönti az ülésen 

megjelenteket.  

Elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta, amelyet 

egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság elnöke, dr. Ágoston Sándor betegség miatt nem tudott 

részt venni sem a bizottság, sem a képviselő-testület ülésén, ezért a bizottsági ülést Nyuzó 

Marietta képviselő vezette le. 

Megkéri Nyuzó Mariettát, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság javaslatát. 



14 

 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

beszámolót a képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A polgármester áttér a napirend következő beszámolójára, amelyet a Védőnői Szolgálat 

készített.  

Megadja a szót Szalai Ildikó részére, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

Szalai Ildikó védőnő – köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Úgy gondolja, hogy a beszámoló részletes, ezért nem kívánja kiegészíteni. A feltett 

kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a védőnőnek. 

Megkéri Dékány Józsefet, hogy ismertesse a Szociális Bizottság javaslatát. 

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a beszámolót ülésén megtárgyalta, a szakmai munkásságban kifogásolni valót nem 

talált. 

Elmondja, hogy minden évben visszatérő probléma az épület állapota. Tudomása van arról, 

hogy ez ügyben lépni fognak. 

A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 

A polgármester megkéri Nyuzó Mariettát, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság véleményét. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy az Oktatási Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A felvetődött problémákat, hiányosságokat igyekeznek megoldani. Sajnos, amíg pályázati 

forrásból nem tudják megvalósítani a fejlesztéseket, addig ezt így kell elfogadni. 

A korábban említett TOP-os területfejlesztési pénzekbe ezt belevették, a központi orvosi 

rendelő felújítása várhatóan egy 300 millió forintos beruházás lesz, ahol a megfelelő 

szakrendelés kialakításával helyet kapna a Védőnői Szolgálat is. Ezzel kapcsolatosan egyelőre 

csak ennyit tud elmondani.  

Megadja a szót Boda Ferencné részére, hogy ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. 

Boda Ferencné iskolai védőnő – megköszöni a szót. Úgy gondolja, a beszámolóban minden 

részletesen benne van, ezért nem kívánja azt szóban kiegészíteni. 

Valánszki Róbert polgármester – egyetért, valóban részletes beszámolót kaptak. 

Megkéri Dékány Józsefet, hogy ismertesse a Szociális Bizottság javaslatát. 

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság a beszámolót ülésén megtárgyalta, javasolja elfogadásra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a javaslat ismertetését. 

A polgármester megkéri Nyuzó Mariettát, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság véleményét. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy az Oktatási Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Gyányi Irén szociális ügyintéző részére. 

Gyányi Irén szociális ügyintéző – a gyermekek átmeneti gondozásának megoldásáról kíván 

néhány szót szólni. Elmondja, hogy Füzesgyarmaton is működik ez a szolgáltatás. Mivel a 

térségnek mind a két település a tagja, ezért igénybe lehetne venni ezt a segítséget, ha szükség 

lenne rá.  

Ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az ügyintézőnek.  

Megadja a szót a bizottsági tagok részére, hogy ismertessék a javaslatukat. 



15 

 

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 

most elhangzott kiegészítésekkel együtt a Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy az Oktatási Bizottság szintén elfogadásra javasolja az értékelést. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslatok ismertetését. 

A polgármester javasolja, hogy a napirendet zárják le. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok 

értékeléséről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 

eredményességéről szóló beszámolókat elfogadja kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 149/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítői-gyermekjóléti, 

a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről, a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 

eredményességéről szóló beszámolókat elfogadja. 

  

A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 

elismerését fejezi ki. 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az értékeléseket a megyei 

gyámhivatal részére küldje meg.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  azonnal  

 

 

(A napirendhez kapcsolódó beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi 

működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről szóló beszámoló megtárgyalása.  

A polgármester megkérdezi Tóth Juliannát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény igazgatóját, hogy az írásos beszámolót szóban kívánja-e 

kiegészíteni? 

Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

igazgatója – köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Úgy gondolja, hogy részletes írásos tájékoztatót készített az intézmény működéséről.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság ülésén véleményezte.  

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

Dékány József a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – a bizottság 

megköszönte Tóth Juliannának a részletes, mindenre kiterjedő beszámolót. 

A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse az Oktatási 

Bizottságon elhangzott javaslatot. 

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – a bizottság a beszámolót megtárgyalta, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy már nem csak a térségi, de plusz 2 

településen is el kell látni a munkát. Minden jól működik az intézményben, a megszokott 

színvonalon. 

A polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következő határozattal: 

 

Határozat: 

 150/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a 

feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a társulásban végzett feladatok 

értékeléséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Az intézmény dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért elismerését fejezi ki. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

(A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza. Kéri, hogy vegyék előre a 16. számú bejelentés tárgyalását, amely 

a sportpályához kapcsolódik. Elmondja, hogy egy beadványt kapott a testület a településen 

élő sportbarátoktól. A beadványban több kérdés felvetődött, főként 2 téma köré épülve.  

Az egyik a sportpálya minőségével és szerkezetével kapcsolatos, a másik pedig az ott 

elvégzett munkálatokról mond véleményt, tesz fel kérdést, tesz javaslatot. 
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A műszaki irodavezető, Feke László az ülésen sajnos nem tudott részt venni, ő tudna erről a 

legtöbbet mondani. 

Javasolja, hogy a következő hét folyamán egyeztessenek időpontot és üljenek össze a 

megfelelő iratok birtokában, hogy a beadvány készítői is rendelkezzenek azokkal az 

információkkal, amelyek szükségesek a sportpálya minőségének megítéléséhez. 

Elmondja, hogy a beadványban felsorolt hiányosságok részben megoldódni látszanak, meg 

fognak valósulni.  

A Sportegyesület TAO-s pályázat keretében nyert 9 millió forintot, amelynek 30%-át az 

Önkormányzat önerőként biztosítja. Az egyesület kérése volt, hogy az ott elnyert 

támogatásból megvalósítandó munkákat az Önkormányzat valósítsa meg, melynek határideje 

június 30. 

Nem volt tudomása arról, hogy a pálya állapota miatt a focisták kénytelenek idegenben 

lejátszani a meccseiket. 

Nem szeretne most ennek részleteibe belemenni, egyeztessenek egy időpontot, ahol minden 

felmerülő kérdésre, problémára közösen megoldást találhatnak.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Séllei Róbert részére. 

Séllei Róbert lakossági képviselő – megköszöni a szót.  

Eddig sem rajtuk múlt az, hogy ezt át tudják tárgyalni, a műszaki irodavezető szükséges 

hozzá, aki most sincs jelen. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy családi probléma miatt nincs jelen az 

ülésen, de a jövő hét folyamán mindenképpen részt fog venni az egyeztetésen. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – nem gondolja, hogy bárki is ki szeretne bújni a válaszadás alól.  

Nem szeretnék kizárni ebből a lakosságot, ezeknek a dolgoknak szerinte is a végére kell járni. 

Aki kijár a mérkőzésekre, az láthatja ezeket a hiányosságokat, közös ügy ez mind a 

képviselők, mind a lakosok számára. 

A nagyobb probléma a pályafelújítás minősége, azonban erre még garancia van. A megfelelő 

iratok birtokában sorra fognak menni ezeken a problémákon. 

Sem a bizottságok, sem a testület nem szeretné figyelmen kívül hagyni ezt a beadványt. A 

Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy egy bizottságot fognak létrehozni a sikeresség 

érdekében.  

Valánszki Róbert polgármester – egyetért a képviselővel. Mindenképpen szeretnének 

végleges megoldást találni a felsorolt problémákra. Több ötlet is felmerült már a problémák 

megoldására. Meg kell vizsgálni a költségeit. Nem lehet mindent az Önkormányzatra hárítani, 

meg kell próbálni perelni a kivitelezőket, amelyben Dr. Kulcsár László fog tudni segíteni. 

Tudomása szerint 2014. októberéig van garancia a pályára, tehát el lehet indulni. 

A pálya körüli kiírt munkák június 30-ig befejeződnek, a pálya minőségével kapcsolatban 

pedig mindenképpen össze kell ülni egy egyeztetésre a képviselőkkel, a műszaki emberekkel, 

az ügyvéd úrral és természetesen a beadvány előterjesztőivel. 

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

tervek alapján már át sem kellett volna venni a pályát, mert a talaj szerkezete vízelvezetésre 

már akkor sem volt alkalmas. A garanciával élni kell, helyre kell tenni a pályát. 

Kanó József képviselő – úgy gondolja, hogy 6 év távlatából nézve már nem fognak 

megoldódni ezek a problémák. Előre kell nézni, tervezni kell. A most megvalósulandó dolgok 

formailag hozzájárulnak a sporttelephez, a pálya állapotához azonban nem sokat tesznek 

hozzá. A testületnek elő kell készíteni azt, hogy egy megfelelő kivitelezővel rendbe hozassák 

a pályát.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni véleménye ismertetését a képviselőnek. 
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A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy amióta elkészült a pálya, azóta vannak vele 

problémák. A testület toleránsan állt a kivitelező véleményéhez, aki azt mondta, hogy a pálya 

a megfelelő karbantartás mellett a funkcióját ellátja, ami sajnos nem valósult meg. 

Ahogyan Kanó József képviselő is elmondta, rendbe kell hozni a pályát, a szükséges forrást 

meg kell találni.  

Mivel a kivitelező cég már megszűnt, így kérdéses, hogy jogilag mit lehet elérni a 

garanciával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Úgy gondolja, hogy a kártérítést már akkor igénybe kellett volna venni, amikor ez a pálya 

elkészült, hiszen már akkor tudták, hogy nem megfelelő. 

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

képviselő – a pálya helyretétele mindenképpen költséges lesz az Önkormányzat számára. 

Valánszki Róbert polgármester – minél hamarabb találjanak időpontot az egyeztetésre, hogy 

közösen megoldják a problémákat. Amennyiben nagy költséggel jár, úgy azt a következő év 

költségvetésének a terhére lehet majd megvalósítani.  

Megköszöni a sportolók és sportszeretők részéről jelenlévőknek, hogy részt vettek az ülésen. 

 

Földi Imre képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea 

igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé, amely a 2014/2015. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározása az DÁMK Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében. 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában 

indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a 

felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető.  

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 3. életévének betöltése 

után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 

felvétele folyamatos. 

Az Nkt. 49. § (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az 

óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, amely a következő: 

 
Minimum 

csoportlétszám 

Maximum 

csoportlétszám 
Átlag csoportlétszám 

Óvoda 13 25 20 
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Az Nkt. 25. (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi 

csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai 

csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési 

év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 

nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A 

minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, 

tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a 

képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett 

osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra 

háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú 

osztály, csoport. 

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 

pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a 

mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 

venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha 

nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető az óvodai beíratást követően, összegezve, 

benyújtotta a tervezett óvodai csoportok létszámát a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan, 

mely az alábbiak szerint alakul: 
 

 
Az irodavezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a nevelési-oktatási intézmények 

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

rendelet 161. § (1) bekezdése alapján a 2. melléklet határozza meg azokat a kötelező 

(minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-

oktatási intézményeknek rendelkezniük kell, valamint ugyanezen szakasz (7) bekezdése 

előírja, hogy a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre 

előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 

nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 

egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 

alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m
2
/fő. 

Az irodavezető ennyiben kívánta ismertetni az előterjesztésben foglaltakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság javaslatát.  

Telephelyek 
Csoportok 

megnevezése 

Csoportszobák 

befogadóképessége 

(férőhely m
2
/fő) 

Óvodában 

maradó 

Újonnan 

beíratott 

gyermek 

SNI 
Összesen: 

3 fő 2 fő 

EÖTVÖS ÚTI 

TÜNDÉRKERT 

ÓVODA 

2 csoport 

Tulipán csoport 
42,84 m

2 
/ 21 fő 

33 fő 12 fő   45 fő 

45 fő 

számított 

létszám Margaréta csoport 

48 m
2       

/   24 fő 

Férőhely: 45 fő 

HAJÓS ÚTI 

SZIVÁRVÁNY 

ÓVODA 

2 csoport 

Napsugár csoport 35 m
2  

  /   17 fő 

35 fő 11 fő  1 fő 46 fő 

47 fő 

számított 

létszám 
Sün csoport 

47 m
2  

  /   24 fő 

 

Férőhely: 53 fő 

KOSSUTH ÚTI 

NAPSUGÁR 

ÓVODA 

2 csoport 

Micimackó 

csoport 

51 m
2  

  /  26 fő 

33 fő 16 fő  1 fő 49 fő 

50 fő 

számított 

létszám 

 Nyuszi csoport 
48 m

2  
 /  24 fő 

Férőhely: 50 fő 

KÖNYVES K. 

ÚTI MESEVÁR 

ÓVODA 

2 csoport 

Katica csoport  50 m
2  

 / 25 fő 

38 fő 9 fő 1 fő 3 fő 47 fő 

52 fő 

számított 

létszám 

 
Csigabiga csoport 

50 m
2  

 / 25 fő 

Férőhely: 50 fő 

ÖSSZESEN:  8 csoport 198 férőhely 139 fő 48 fő 2 fő 5 fő 187 fő 194 fő 

Mindösszesen:   187 fő 2 fő 5 fő 187 fő 194 fő 
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Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 

Megkérdezi Diósné Ambrus Erzsébetet a DÁMK igazgatóját, hogy kíván-e az 

elhangzottakhoz hozzászólni? 

Diósné Ambrus Erzsébetet a DÁMK igazgatója – az elhangzottakhoz nem kíván 

hozzászólni. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegységében a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számával a 

határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat:                                                                                                       

151/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a 2014/2015. nevelési évben 

az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 

2014/2015. 

nevelési évre 

óvodába beírt 

gyermekek száma 

(fő) 

SNI 

(fő) 

Számított 

létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 2014/2015. 

nevelési évben 

187 7 194 

Telephely Csoportok száma 

Dévaványa, Kossuth L. u. 5. 2 

Dévaványa, Könyves K. u. 13. 2 

Dévaványa, Hajós u. 24. 2 

Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 2 

Az óvodai csoportokat a 2014/2015. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok 

számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot. 

 

Felelős:  Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgatója 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:   2014. szeptember 1. 
 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ igazgatója, Diósné Ambrus Erzsébet azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 

hogy az óvodapedagógus álláshelyek hosszabbítása ügyében dönteni szíveskedjenek. 

(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület elmúlt évben két alkalommal is döntött a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ óvodapedagógusainak létszámának meghatározásáról, mely 
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döntésekben összesen 3 fő óvodapedagógus határozott idejű – 2013.09.01-től - 2014.08.31-ig 

terjedő időszakra – szerződéssel történő alkalmazását engedélyezte. 

Az Óvoda és Bölcsőde Intézményegységbe 8 óvodai csoport indul a 2014/2015-ös nevelési 

évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az indított 

csoportokhoz 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka és 1 fő óvodatitkár szükséges, mely 

létszámok központilag finanszírozottak. 

Az óvodapedagógus létszám törvényi előírás megfelelésének érdekében szükséges 3 fő 

további alkalmazása.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 

Megkérdezi Diósné Ambrus Erzsébetet a DÁMK igazgatóját, hogy kíván-e az 

elhangzottakhoz hozzászólni? 

Diósné Ambrus Erzsébetet a DÁMK igazgatója – elmondja, hogy a három fő tovább 

alkalmazásáráról van szó, valamint elmondja azt is, hogy a létszámok központilag 

finanszírozottak. 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban 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 a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ óvodapedagógusainak létszámát 17 főben határozza meg, melyből engedélyezi 3 fő 

óvodapedagógus határozott idejű – 2014.09.01-től - 2015.08.31-ig terjedő időszakra – 

szerződéssel történő alkalmazását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon el.” 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat:                                                                                                       

152/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ óvodapedagógusainak létszámát 17 főben határozza meg, 

melyből engedélyezi 3 fő óvodapedagógus határozott idejű – 2014.09.01-től - 

2015.08.31-ig terjedő időszakra – szerződéssel történő alkalmazását. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon 

el.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet Dévaványai Általános Művelődési Központ 

igazgatója 

Határidő: értelem szerint 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása. 

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, ha az előterjesztésben leírtakat 

kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg. 

Balogh Csilla jegyző – az Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondta, hogy ennek a rendeletnek a 

megalkotása egy lehetőség a képviselő-testület számára. Tehát nem kötelezettség, hanem 

lehetőség. 

Elmondja, hogy a korábbi szabálysértési törvény lehetőséget adott arra, hogy az 

önkormányzat rendeletben szabálysértési tényállásokat állapítson meg.  

A szabálysértési törvény módosításával ez a lehetőség megszűnt, jegyzői hatáskörből átkerült 

a járási kormányhivatalokhoz.  

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 51. § (4) 

bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 

elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. Ezen felhatalmazás 

alapján alkotta meg a képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 

19/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletét. 

Az Alkotmánybíróság 38/2012.(XI.14.) AB. határozata az Mötv. fenti bekezdését 

alkotmányellenesség miatt megsemmisítette. 

Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 2012. december 14-ével hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet. 

Az elmúlt évben láthatták, hogy jogi szabályozás hiányában milyen jellegű problémák 

jelentkeznek a településen. 

A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő 

szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. 

A jegyző elmondja, hogy a rendelet célja elsősorban nem az, hogy bírságolják a lakosokat, 

hanem ha olyan magatartást tapasztalnak, amely ezen önkormányzati rendeletbe ütközik, 

legyen lehetőség egy olyan felszólító levél megfogalmazására, amelynek van jogszabályi 

alapja. 

A jegyző elmondja még, hogy keddi ülésén Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testülete is 

tárgyalta ugyanezen témájú rendeletterveztet. A tervezet 12. §-ával kapcsolatban két dolog 

vetődött fel, amit az ügyrendi bizottsági ülésen is elmondott.  

Az egyik, hogy a 12. § c) pontja úgy szól: „állatot elcsap”, ez kerüljön ki a rendeletből, mivel 

nem tudták értelmezni, hogy mit is jelent ez a magatartási forma.  

A másik felvetés a 12. § d) pontjával kapcsolatos volt, amely a trágyatárolásra vonatkozik. 

Javaslat volt, hogy ez a kötelezettség öt nagyállat egység esetén legyen kötelező.  

Röviden ennyivel kívánta kiegészíteni az írásos anyagot.  

Elmondja, hogy ezek a magatartási szabályok a korábbi rendeletből kerültek átemelésre, 

amelyek szabadon szűkíthetők, bővíthetők.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 

Kérdése, mivel a KET hatálya alá tartozik, illeték kötelezettség van-e? 

Balogh Csilla jegyző – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy nem illetékköteles. Az 

előterjesztésben is írta, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

miatti feljelentést bárki megteheti, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely 

akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  
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Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelettervezetet ülésén megtárgyalta. A 12. § c) 

pontja maradjon a rendeletbe, az ne kerüljön törlésre, a d) pontot pedig egészítsék ki azzal, 

hogy „öt nagyállat egység esetén”. A bizottság az elmondottaknak megfelelően támogatja a 

rendelet megalkotását. Meglátása, hogy vannak benne olyan témák, amelyek nagyon 

aktuálisak, pl. az üzletek éjszakai nyitva tartása, vagy a temetővel kapcsolatos dolgok. 

Elmondja még, hogy a közterületi őrnek ezzel egy eszköz lesz a kezében és így hatásosabban 

tud a település területén tevékenykedni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tervezetet. A rendelet 

megalkotását javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartásoknál szó van a közterület 

rendben tartásáról. Véleménye szerint bele kellene fogalmazni, hogy önhibáján kívül nem 

tartja rendben az ingatlana előtt lévő közterületet, hiszen vannak idős emberek, akik nem 

tudják levágni a füvet, a csatornákat kitisztítani és még sorolhatná. 

Említést tesz a Madách utcában lévő csapadékvíz elvezető árokról, amely nem a műszaki 

leírásoknak megfelelően készült el.  

Szeretné, ha szerepelne a rendeletbe, hogy az említett esetekben az önkormányzat a 

közterületet rendben tartja.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – elhangzott, hogy ezt a rendeletet nem kötelező megalkotni, erre 

lehetőség van a jogszabály szerint.  

A képviselő elmondja, hogy Dévaványától nagyobb településeken sincs ilyen jellegű 

önkormányzati rendelet. Véleménye szerint a lakosok többé-kevésbé ismerik jogaikat, 

tisztában vannak a kötelezettségeikkel. A képviselő nem tartja szerencsésnek a rendelet 

megalkotását. Véleménye, hogy a rendelet megalkotásával a feljelentések sokasodni fognak. 

Meglátása, hogy egy túlszabályozásról van szó.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József képviselőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

Séllei Zsigmond képviselő – a köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos 

magatartásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sok helyen az ingatlanon keletkezett 

csapadékvíz a kiépített csapadékcsatornába van vezetve.  

A rendelettervezet 10. § f) pontja arról rendelkezik, hogy „az ingatlanán keletkezett 

csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt előzetes bejelentés nélkül a kiépített 

csapadékcsatornába vezeti, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

valósít meg.” 

Ha a bejelentést nem teszi meg a lakos, akkor bírságra számíthat.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – említést tesz a 

településen történő rongálásokról, virágládák felborogatása, kisfák kitördelése stb. Ezen 

esetekben szükséges a büntetés. 

Véleménye szerint nem egy olyan szigorú rendeletről van szó, amelynek előírásait nem lehet 

betartani.   

Kanó József képviselő – továbbra is fenntartja, hogy erre a szabályozásra nincs szükség.  
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Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy alapjában az ember jogkövető magatartást 

gyakorol. Véleménye szerint szükséges a rendelet megalkotása.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a módosító indítvánnyal, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet ne kerüljön megalkotásra 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy 2 igen szavazat, 5 tartózkodás és ellenszavazat nem 

volt. Tehát a testület nem döntött arról, hogy a rendelet ne kerüljön megalkotásra.  

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával  azzal, hogy a 12. § d) 

pontja egészüljön ki azzal, hogy „öt nagyállat egység esetén” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

16/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és  

megszegésük jogkövetkezményeiről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Novák Imre alpolgármester távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 6 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a 2014. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozik. 

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, hogy ismertesse az 

előterjesztésben leírtakat. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a  közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának 

figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily 

módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 

alapszabadságának a háromötödét. 

A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében 

ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 
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14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a 

lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. 

15. § a Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási 

szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét. 

Az említett jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján 

jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.  

Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a 

lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján). 

Az elhangzottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2014. július 21-től, 

2014. augusztus 24-ig rendelje el az igazgatási szünetet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 

Elmondja, hogy az igazgatási szünet nem azt jelenti, hogy a hivatal július 21. és augusztus 24. 

közötti időszakban bezárja a kapuit. Minden irodában lesz dolgozó, aki a szabadságon lévő 

kollega munkáját ellátja. Tehát a munka folyamatos lesz. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

17/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Földi Imre képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 7 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az önkormányzat 

2014. évi költségvetési rendeletének módosításával kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy jogszabályi előírás az, 

hogy az első negyedév kivételével minden negyedévben lehet rendeletet módosítani, ha az 

indokolt.  

Az irodavezető elmondja, hogy a módosítást szükségessé tették a testület által hozott 

döntések, gondol itt a pénzmaradvány igénybevételére, valamint központi támogatás is 

érkezett.  

Az irodavezető elmondja, hogy a közfoglalkoztatáshoz is szükséges önerő biztosítása, mivel a 

támogatás 85 %-os intenzitású.  
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Az előterjesztésben szól arról is, hogy a turizmusban jártas szakemberrel bővül a 

közalkalmazotti létszám, valamint a munkatörvénykönyv hatálya alá felvett dolgozók 

foglalkoztatása is jelentkezik a módosításban, mivel a meglévő feladatot csak így tudják 

ellátni. 

Az előterjesztésben részletesen kitér arra, hogy melyik jogcím hogyan módosul.   

Az irodavezető elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet főösszege 1.332.618.000,- Ft-ról 1.718.501.000,- Ft-ra módosul, ha a testület 

megalkotja a rendeletet.   

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

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 megtárgyalta a tervezetet, a rendelet 

megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításával, mely szerint a rendelet főösszege 1.332.618.000,- Ft-ról 

1.718.501.000,- Ft-ra módosul kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

az  

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Novák Imre alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 8 fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Képviselő-testület 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kapcsolatos.   

A polgármester megadja a szót Balogh  Csilla jegyző részére.  

Balogh  Csilla jegyző – elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat a képviselő-

testületi és a bizottsági működés egységes és átfogó alapdokumentuma. 

A jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény rendelkezései fokozatosan léptek, lépnek hatályba, és az új törvény az önkormányzati 
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rendszer vonatkozásában egy komplex, átfogó, a korábbi törvényhez képest sokkal bővebb 

szabályozást valósít meg.  

Tehát az egyik oka a módosításnak, hogy a törvényi változásokkal összhangban legyen a 

rendelet. 

A másik fő ok pedig, hogy a Képviselő-testület részéről felmerült azon igény, hogy a testületi, 

illetve bizottsági ülésekről történő távolmaradásnak - a törvényes kereteken belül - kerüljön 

kidolgozásra a jogkövetkezménye. 

Elmondja, hogy a kidolgozás megtalálható az önkormányzati rendelettervezet 29. §-ában. 

A bizottsági üléseken elmondta, hogy ez nem automatikus tiszteletdíj csökkentést jelentene, 

hanem amennyiben a képviselő, a bizottsági tag három egymást követő alkalommal neki 

felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a bizottság munkájában, ebben az 

esetben vele szemben a polgármester vagy az érintett bizottság elnöke kezdeményezheti a 

tiszteletdíj csökkentését vagy megvonását. 

A képviselő, illetve a bizottság tagja tiszteletdíjának csökkentésére vagy megvonására 

irányuló eljárást az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottságnál kell 

kezdeményezni a tények, bizonyítékok előterjesztésével. 

Az elmondottakból látható, hogy ez nem automatikus eljárás.  

Amennyiben az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság megállapítja, hogy a 

képviselő, illetve a bizottság tagja kötelezettségét neki felróható okból megszegte, akkor 

indítványozza a Képviselő-testületnél az érintett képviselő, illetve a bizottsági tag 

tiszteletdíjának 25 %-kal történő csökkentését 6 hónap időtartamra. 

A bizottsági üléseken is elmondta, hogy ez a szabályozás az SZMSZ-ben nem kötelező 

jellegű, nincs benne abba a felsorolásba, amelyet előírt az Mötv. 53. § (1) bekezdése. 

A Pénzügyi Bizottság elnöke az ülésen is elmondta, nem érti, hogy ez a szabályozás miért 

nem szerepelt eddig az SZMSZ-ben.  

A jegyző elmondja, hogy a korábbi SZMSZ is tartalmazott erre vonatkozó előírást, amely egy 

általános érvényű meghatározás volt.  

Az önkormányzati választásokat követően az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát 

követően a kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, ha általános érvényű szabályozás 

szerepel a rendeletben, akkor azt vagy kibontja és részletezi, vagy pedig kiveszi az 

önkormányzati rendeletből. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ez a szabályozás kerüljön 

ki a rendeletből.  

Arra kéri a képviselő-testületet, az SZMSZ-t fogadják el, mivel az szükséges, hogy 

összhangba kerüljön a magasabb szintű jogszabállyal, az önkormányzati törvénnyel. 

Amennyiben a képviselő-testület többsége a 29. §-ban foglaltakkal nem ért egyet, akkor azt 

kiveszik belőle és a szakaszok eggyel eltolódnak.  

Elmondja, hogy a 29. § a képviselő-testület igénye alapján került a tervezetbe. 

A jegyző ennyit kívánt elmondani az SZMSZ-el kapcsolatban.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta, a 

tervezetben foglaltakkal egyetért. 

Az ülésen is elmondta, valamint már több alkalommal a testületi ülésen is, hogy célszerű 

lenne a bizottságok számát is áttekinteni. Meglátása, hogy két bizottság működése is elegendő 

lenne, a munkát el tudnák végezni. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottsági munka nem fontos. 

Több esetben előfordult, hogy a bizottsági ülést el kellett napolni, mivel a bizottsági tagok 

nem jelennek meg az ülésen.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja 

a testület felé az eredetileg beterjesztett formában.  

A bizottsági elnök véleménye, hogy a bizottságok számán ne változtassanak már ebben a 

ciklusban.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

olyan képviselő, aki három bizottságnak is tagja. Volt rá példa, hogy mindhárom bizottság 

ülésezett egy azon héten, és elfoglaltsága miatt egyik ülésen sem tudott megjelenni, holott 

korábban egyszer sem hiányzott. Ebben az esetben már meg van a három távolmaradás.  

A törvény értelmében az a képviselő, aki egy évben háromszor megjelenik az ülésen az nem 

zárható ki.  

Véleménye, hogy ebben a témában az új képviselő-testület hozzon döntést.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – véleménye, hogy az SZMSZ-t fogadják el a törvényi előírásoknak megfelelően, 

az új képviselő-testület pedig döntsön a testületet és a bizottságokat érintő témákban. Tehát a 

tervezetből kerüljön ki a 29. §.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 

Aki egyetért a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával úgy, hogy a 29. § kerüljön ki belőle kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

19/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletét 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványa Város 

Önkormányzat saját tulajdonát képező termőföldek értékesítésével kapcsolatos előterjesztés 

megtárgyalása.   

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület korábban döntést hozott arról, hogy a 2 

hektárnál kisebb maradvány és szórvány területeket értékesítésre kijelöli.  

Az előterjesztésben hektárra, aranykoronára vetítve be vannak mutatva a területek. 

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült forgalmi értékének megállapítását két módot 

vettek számításba, amelyek a következők: 

- 35.000,- Ft/Ak, 

- 650.000,- Ft/hektár érték, mint induló licit ár.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén tárgyalta az előterjesztést. Javaslatuk, 

hogy a határozati javaslatban szereplő területeket árverezés útján értékesítésre hirdessék meg.  

A bizottság javaslata, hogy az értékesítésből származó bevételt fejlesztésre fordítsák. 

Tehát a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület felé.     

Elmondja még, hogy ezek a területek eddig bérbeadás útján voltak hasznosítva, amelyek 

bevételt eredményeztek az önkormányzat számára. Megjegyzi, hogy a bérbeadásból 20 év 

alatt származna akkora összegű bevétel, amennyiért most értékesíteni kívánják, a kikiáltási 

összeggel számolt.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy már korábban meghatározták, hogy a 

földterületek értékesítésből származó bevételt egészségügyi célú fejlesztésre fogják fordítani. 

Azon területek, amelyek nem kerülnek értékesítésre, azokat visszaveszik saját művelésbe.  

A polgármester elmondja, hogy 24 területről van szó, a legkisebb 0,3 ha, a legnagyobb pedig 

1,9 ha.  

A polgármester megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas – kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

153/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 

természetben Dévaványa város külterületi közigazgatási területén található az alábbi 

táblázatban felsorolt mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területeket árverésen értékesíti: 

 
Ssz. hrsz művelési 

ág 

Terület 

ha 

Ak 

érték 

Bérlő 35.000,-

Ft/Ak 

értéken 

számolva 

650.000,-

Ft/ha 

értéken 

számolva 

1.  01253/33 szántó 0,2883 5,02 Bodó Benjamin 175.700 187.395 

2.  01277/34 szántó  0,2884 5,02 Bodó Benjamin 175.700 187.460 

3.  01286/18 szántó  0,6608 16,06 Bodó Benjamin 562.100 429.520 

4.  01286/19 szántó 0,4123 10,02 Bodó Benjamin 350.700 267.995 

5.  01286/20 szántó 0,8243 20,03 Bodó Benjamin 701.050 535.795 

6.  01287/10 szántó   0,7838 13,37 Bodó Benjamin 467.950 509.470 

7.  01287/12 szántó   0,459 7,18 Bodó Benjamin 251.300 298.350 

8.  01287/20 szántó 0,511 5,67 Bodó Benjamin 198450 332.150 

9.  01287/6 szántó 0,378 8 Nagy Endre 280.000 245.700 

10.  01538/10 szántó 0,8173 26,07 Balogh Zsigmond 912.450 531.245 

11.  01631/8 szántó 1,3468 11,72 Zeller István 410.200 875.420 

12.  01281/1 szántó 1,7717 18,43 Lengyel László 645.050 1.151.605 

13.  01636/22 szántó 1,7213 16,5 Stranszki Péter 577.500 1.118.845 

14.  01636/36 szántó 0,8462 15,19 Cserven Lajos 531.650 550.030 

15.  01636/37 szántó 0,9237 15,98 Gyuricza Istvánné 559.300 600.405 

16.  01645/21 szántó 0,4571 6,74 Simon Zoltán 235.900 297.115 

17.  01645/35 szántó 0,4063 4,23 Simon Zoltán 148.050 264.095 

18.  01645/48 szántó 0,1136 1,49 Szalai Pál 52.150 73.840 

19.  01645/5 szántó 0,6454 7,41 Gyuricza Istvánné 259.350 419.510 
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20.  0775/23 szántó 1,656 39,26 Ungi Ferenc 1.374.100 1.076.400 

21.  0785/1 szántó 1,1068 19,26 Lovász Zoltán 674.100 719.420 

22.  0903/14 szántó 0,9878 23,34 Stranszki Norbert 816.900 642.070 

23.  0903/8 szántó 0,9324 20 Győri József 700.000 606.060 

24.  0792/1 szántó 1,9027 19,79 Szilágyi József 692.650 1.236.755 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy  

- figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXII. törvény 18. §-ának rendelkezéseire - a 

legmagasabb vételi árat ajánló licitálóval köti meg az adásvételi-szerződést és az értékesítésre 

kijelölt ingatlanok esetében az árverésen az induló licitet 650.000,- Ft/ha, illetve a 

3,4,5,9,10,20,22 és 23 sorszám alatt szereplő ingatlanok esetében 35.000,- Ft/Ak értéken 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 

önkormányzati rendelet 4. § alapján az árverés meghirdetéséről gondoskodjon a Dévaványai 

Hírlapban.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak 

alapján az árverést folytassa le.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az árverést követően gondoskodjon a 

vagyonkataszter és a vagyonleltár módosításáról. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző  

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke  

  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

  Kiss Ferencné gazdálkodási ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 
 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat saját tulajdonát képező 

termőföldek értékesítésre történő kijelölése miatt szükségessé vált az önkormányzati 

vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Az egységes jogalkalmazás érdekében javasolják módosítani a vagyonrendelet 4. mellékletét 

az alábbiak szerint: 

A 4. melléklet 3. Árverésről szóló fejezetének 3.1.1. pontja az alább h) alponttal egészülne ki, 

egyúttal a jelenlegi h) alpont jelölése i) pontra változna:  

h) „azt a követelményt, hogy az árverező 30 napnál nem régebbi igazolást köteles becsatolni 

arról, hogy semmiféle köztartozása nincs,” 

A 3.2.7. pont az alábbi c) alponttal egészülne ki: 

c) „a 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolást.” 

A módosításokat az egységes jogalkalmazási gyakorlat indokolja, mivel a 4. melléklet 

pályáztatásról szóló fejezetének 2.1.6. pontjának h) pontja tartalmazza azt a követelményt, 

hogy a pályázónak csatolnia szükséges 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle 

köztartozása nincs.  
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Az árverésről szóló fejezet ezt a követelményt nem tartalmazza. Annak érdekében, hogy 

önkormányzati vagyon tulajdonjogát vagy tartós bérletét (haszonbérletét) ne kaphassa meg 

olyan személy akinek az önkormányzattal, vagy az állammal szemben köztartozása van, 

indokolt a köztartozás-mentesség igazolását szabályozni az árverésről szóló fejezetben is.  

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 a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja 

a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

 

az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti  

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló  

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a 

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány alapító okirat módosításával 

kapcsolatos.  

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

hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben leírtakat.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a civil szervezetekre 

vonatkozóan jelentős jogszabályi változások történtek. A változásoknak időrendi 

sorrendben igyekszenek eleget tenni, hiszen ez a feladat az alapító kötelező feladata. 

Mindkét alapítvány közhasznú minősítéssel rendelkezik, és szeretnék, hogy a 

közhasznúság megtartása megmaradjon. Jogszabály írja elő, hogy akik 2012. január 1-e 

előtt rendelkeztek ilyen minősítéssel, újra kell kérniük a közhasznú besorolásukat, 

legkésőbb május 31-ig. Ehhez pedig az alapító okiratot kell módosítani.  

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosítását már tárgyalta és  

jóváhagyta a Képviselő-testület, most pedig kezdeményezik, a Múzeumpártoló 

Kiemelkedően  Közhasznú Alapítvány alapító okiratának módosítását.  

Az irodavezető elmondja, hogy a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 

alapító okirat módosításában a kötelező elemek kerültek módosításra, így a hatályát 

vesztett jogszabályokat ki kellett venni, a hatályosakat beemelni. Az ellátott közfeladatokat 

ki kellett részletezni, a jogszabályhelyét szintén be kellett írni. Ezek a kiegészítések azt a 

célt szolgálják, hogy a működés során a gazdálkodási szabályok is rendben legyenek.  
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Maga a cél, az alapítói vagyon, a kuratórium tagjai ezzel a módosítással nem változtak, 

nem is változhattak az alapító a Képviselő-testület döntése nélkül.  

Az előzőekben elmondottak miatt szükséges a közalapítvány alapító okiratának a 

módosítása, melyet mellékelt két határozati javaslat formájában az előterjesztéshez az 

irodavezető. Az egyik a módosításról szól, a másik egységes szerkezetben van.   

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági 

javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosításával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának 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 egyetért az alapító okirat módosításával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat:                                                                                                       

154/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú 

Közalapítvány 222/2001.(VIII.23.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja: 

I. 

 

Az alapító okirat I. fejezete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

Az Alapító székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere: l. 

 

Közalapítvány induló vagyona: 

 

2.279.032,- Ft, kamataival együtt, mely összeg a Közalapítvány részére nyitott külön 

számlán van elhelyezve:   11733106 - 20015831 

A számla megnyitásának napja: 2001. április 26. 

 

A Közalapítvány időtartama: 

 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.  

 

II. 

Az alapító okirat II. fejezet címe „A Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány neve, vagyona, 

célja:” törlésre kerül. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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1. A Közalapítvány neve: Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány  

 

Az alapító okirat II. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.  A Közalapítvány tevékenységei: 

 

-  a „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény” által szervezett kiállítások, 

rendezvények, programok, kézműves foglalkozások, táborok természetbeni és 

anyagi támogatása, 

-  helytörténeti, helyi kultúrát népszerűsítő kiadványok megjelentetésében való 

részvétel, 

-  kulturális pályázatok kiírása, díjazása, 

-  azon múzeumpártolók anyagi és erkölcsi elismerése, akik kutatási munkájukkal, 

szellemi értékeikkel, kiállítási anyaggal hozzájárulnak Dévaványa múltjának, 

kultúrájának megismertetéséhez. 

 

A Közalapítvány e tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-ában és a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 5. a) pontjából a „továbbá” szöveg törlésre kerül. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 5. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

d) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja: az adományok, az alapítvány gondozásában 

megjelenő kiadványok értéke és a törvényes eljárások szerinti személyi jövedelemadó 

1%-ából eredő felajánlások. 

Az alapítvány által megjelentetett kiadványok jutalomként, cserekiadványként, az 

alapítvány által megfogalmazott céloknak megfelelő személyek által nyújtott 

támogatások elismeréseként ajándékozható. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 6. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

b) A vagyon a Közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési 

költségeinek fedezésére, illetve a vagyon növelését is célzó kiadványok 

megjelentetésére, vagy egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenységre használható 

fel. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 6. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

c) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban 

gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. A gazdasági-vállalkozási 

tevékenységből származó bevétele nem haladhatja meg az éves bevétel 10%-át. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 8) pontjában „Kuratóriumi” szövegrész helyébe „Közalapítványi” 

szöveg lép.  
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Az alapító okirat II. fejezet 8. a) pontjából a „A Kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv ezen 

Alapító Okirat 13. pontjában megnevezett Közalapítványi Iroda látja el.” szövegrész törlésre 

kerül. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 9) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 

napon belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában és annak 

honlapján. 

 

b) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt – folyamatosan a nyilvánosság elé 

tárja gazdálkodásának legfontosabb adatait Dévaványa város hivatalos lapjában és 

honlapján a társadalmi kontroll biztosítása érdekében.  

 

Az alapító okirat II. fejezet 10) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

10. A Kuratórium megbízása:  

 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 5 tagból álló kezelő szerve.  

 

b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. 

A tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő 

elfogadásával jön létre. 

 

  A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

  

 A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Közalapítványnak okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek 

a Közalapítvánnyal szemben. 

 

  A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 21/2014.(I.30.) határozata alapján 

 

 Elnök: Vass Károly 

 anyja neve: Tóth Eszter 

 

 Titkár: Szitás Lászlóné 

 anyja neve: Kórós Rozália 

 

 Tagok:  
 Saly Erika 

 anyja neve: Géczi Erika Magdolna 

 L Papp Ferencné 

 anyja neve: Cser Erzsébet 

 Szűcs Tibor 

 anyja neve: Takács Terézia 

 

c) Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:22. §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a 
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civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. 

§-ában meghatározott kizáró ok áll fenn, aki a Közalapítvány kezelésével kapcsolatos 

adminisztratív és gazdálkodási feladatokat lát el, aki az Alapítvány törvényességi 

felügyelő szerv vagy az Alapítvány ellenőrzésére jogosult szerv tagja. 

 

d) A 2011. évi CLXXV. tv. 38. §-a értelmében a Kuratórium határozathozatalában nem 

vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozathozatal 

alapján: 

- kötelezett vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve 

- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 

társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

e) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívással, melyet az alapító indoklás nélkül alkalmazhat 

- lemondással, melyet a tag nyilatkozatban nyújthat be az alapítónak, a 

kuratóriumnak vagy más kuratóriumi tagnak, mely az új tag kijelölésével vagy 

megválasztásával, vagy ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

Az alapító okirat II. fejezet 11. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés jog, az utalványozás joga a 

Kuratórium Elnökét illeti meg, melynek szabályait a Számviteli politika részét 

képező Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 11. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

d) Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, 

döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

 

e) Feladata a kuratórium üléseinek összehívása, a kuratórium határozatait tartalmazó 

jegyzőkönyvek őrzése, munkáltatói jog gyakorlása. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 12) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

12. A Kuratórium működése 

a) A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

 

b) A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és 

működtetésének leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban 

foglaltaknak megfelelő felhasználásáról. 

 

c) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 

meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 
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d) Az éves költségvetés elfogadásáról. 

 

e) A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási 

tevékenység folytatásáról. 

 

f) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. A Kuratórium 

összehívásának rendje és a napirend közlésének módja: a Kuratórium ülésének 

összehívása írásbeli meghívóval történik, a meghívót, az ülést megelőzően 7 

nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó 

napirendeket. A kuratóriumi ülés összehívását bármely kuratóriumi tag kérheti cél 

és ok megjelölésével. Ebben az esetben az elnök köteles a kérelem beérkezésétől 

számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 

kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a 

kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

g) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet készíteni. 

 

h) A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint a fele, 5 személyes Kuratórium 

esetén legalább 3 tag jelen van. 

Minden tagnak önálló szavazata van, a Kuratórium döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

 

i) A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének 

tartalmáról, hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya /ha lehetséges személye/ megállapítható. 

 

j) A Kuratórium döntéseiről az érintetteket, a döntéshozatalt követően 5 napon belül 

írásban tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra 

kell hozni. 

 

k) A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési 

jog a Közalapítvány székhelyén biztosított. 

 

l) A Közalapítvány szolgáltatási igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó 

útján biztosított. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 13) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat a 

Közalapítványi Iroda látja el: 

 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda elnöke, tagja az a személy, aki 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) az alapítvánnyal a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) az Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója, 



37 

 

e) akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában, 

és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában 

meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 14) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. Az Közalapítvány megszűnése: 

 

a) A Közalapítvány megszűnéséről az alapító kérése, vagy saját határozat alapján az 

illetékes bíróság jogosult dönteni. 

 

b) A Közalapítvány nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

 

c) A megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani és köteles 

arról a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

Az alapító okirat II. fejezet 15) pontja törlésre kerül. 

 

III. 

Záró rendelkezések 

 

Az alapító okirat III. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznúsági 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely 

kérdésben határozhat. 

 

Az alapító okirat III. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Jelen alapító okirat a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2014.(V.29.)  Dv. Kt. határozatával jóváhagyva. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a testület felé elfogadásra a Múzeumpártoló 

Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetben.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának 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 javasolja elfogadásra az egységes szerkezetű alapító 

okiratot. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 

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

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát 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:                                                                                                       

155/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú 

Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetben az alábbiakban fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

I. 

 

A Közalapítvány alapítója: Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Az Alapító székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere: l. 

 

Közalapítvány induló vagyona: 

 

2.279.032,- Ft, kamataival együtt, mely összeg a Közalapítvány részére nyitott külön számlán 

van elhelyezve:    11733106 - 20015831 

A számla megnyitásának napja: 2001. április 26. 

 

A Közalapítvány időtartama: 

 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.  

 

II. 

 

1. A Közalapítvány neve: Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány  

 

2. A Közalapítvány székhelye: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

 

3. A Közalapítvány célja:  

 

a) A község múltjának, helytörténetének feltárása, megismertetése, népszerűsítése. Dévaványa 

szellemi, tárgyi hagyományainak ápolása, gyűjtése, helyi kulturális értékek feltárása 

kiadványokban való megjelentetése. Mindezek elősegítésére pályázatok kiírása, a pályaművek 

elbírálása, díjazása. 

 

b) A „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény” munkájában rendszeresen résztvevő, azt segítő 

múzeumpártolók, adományozók, szponzorok támogatásának, tevékenységének, anyagi, 

erkölcsi elismerése. 
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4. A Közalapítvány tevékenységei: 

 

-  a „Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény” által szervezett kiállítások, rendezvények, 

programok, kézműves foglalkozások, táborok természetbeni és anyagi támogatása, 

-  helytörténeti, helyi kultúrát népszerűsítő kiadványok megjelentetésében való részvétel, 

-  kulturális pályázatok kiírása, díjazása, 

-  azon múzeumpártolók anyagi és erkölcsi elismerése, akik kutatási munkájukkal, szellemi 

értékeikkel, kiállítási anyaggal hozzájárulnak Dévaványa múltjának, kultúrájának 

megismertetéséhez. 

 

A Közalapítvány e tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-ában és a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatokhoz 

kapcsolódóan végzi. 

 

5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 

 

a) A Közalapítvány vagyonához tartozik az alapító, Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő 

Testületének - 48/2001. /II. 22./ Kt. határozat - döntése alapján a Közalapítvány számára 

mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására.  

 

b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli vagy természetbeni 

felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká. A csatlakozás 

elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

 

c) Az Közalapítvány kezelője a csatlakozók részéről olyan juttatást fogadhat el, amely 

megfelelően szolgálja a Közalapítvány célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem 

ellentétes. 

 

d) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja: az adományok, az alapítvány gondozásában megjelenő 

kiadványok értéke és a törvényes eljárások szerinti személyi jövedelemadó 1%-ából eredő 

felajánlások. 

Az alapítvány által megjelentetett kiadványok jutalomként, cserekiadványként, az alapítvány 

által megfogalmazott céloknak megfelelő személyek által nyújtott támogatások 

elismeréseként ajándékozható. 

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

a) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

 

b) A vagyon a Közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését is célzó kiadványok megjelentetésére, vagy egyéb 

gazdasági-vállalkozási tevékenységre használható fel. 

 

c) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági társaságnak 
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korlátlanul felelős tagja. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem 

haladhatja meg az éves bevétel 10 %-át. 

 

7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 

 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 

költségvetésen dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 

mértékéről és felhasználásának módjáról.  

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító 

Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.  

 

8. A Közalapítványi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 

 

a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány 

Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is ellenőrzi. 

A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt az alapító, illetve a csatlakozó tagok 

rendelkezésre bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott évben a 

Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát és a felajánlások összegét, formáját. 

 

b) A Közalapítvány felett a törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Ügyészség látja el. 

 

9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 

 

a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon belül – 

közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában és annak honlapján. 

 

b) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt – folyamatosan a nyilvánosság elé tárja 

gazdálkodásának legfontosabb adatait Dévaványa város hivatalos lapjában és honlapján a 

társadalmi kontroll biztosítása érdekében.  

 

10. A Kuratórium megbízása:  

 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 5 tagból álló kezelő szerve.  

 

b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. 

A tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával 

jön létre. 

 

  A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 

  

 A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Közalapítványnak okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a 

Közalapítvánnyal szemben. 

 

  A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 21/2014.(I.30.) határozata alapján: 
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 Elnök: Vass Károly 

 anyja neve: Tóth Eszter 

 

 Titkár: Szitás Lászlóné 

 anyja neve: Kórós Rozália 

 

 Tagok:  
 Saly Erika 

 anyja neve: Géczi Erika Magdolna 

 L Papp Ferencné 

 anyja neve: Cser Erzsébet 

 Szűcs Tibor 

 anyja neve: Takács Terézia 

 

c) Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:22. §-ában, és az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában meghatározott 

kizáró ok áll fenn, aki a Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és 

gazdálkodási feladatokat lát el, aki az Alapítvány törvényességi felügyelő szerv vagy az 

Alapítvány ellenőrzésére jogosult szerv tagja. 

 

d) A 2011. évi CLXXV. tv. 38. §-a értelmében a Kuratórium határozathozatalában nem vehet 

részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozathozatal alapján: 

- kötelezett vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve 

- a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

e) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívással, melyet az alapító indoklás nélkül alkalmazhat 

- lemondással, melyet a tag nyilatkozatban nyújthat be az alapítónak, a kuratóriumnak vagy 

más kuratóriumi tagnak, mely az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, vagy ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

11. A Közalapítvány képviselete: 

 

a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy az 

elnök által megbízott más kuratóriumi tag látja el. 

 

b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés jog, az utalványozás joga a Kuratórium 

Elnökét illeti meg, melynek szabályait a Számviteli politika részét képező Pénzkezelési 

szabályzat tartalmazza. 
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c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív végrehajtó 

jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának megfelelő 

vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet. 

 

d) Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban. 

 

e) Feladata a kuratórium üléseinek összehívása, a kuratórium határozatait tartalmazó 

jegyzőkönyvek őrzése, munkáltatói jog gyakorlása. 

 

12. A Kuratórium működése 

 

a) A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

 

b) A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról. 

 

c) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

 

d) Az éves költségvetés elfogadásáról. 

 

e) A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

 

f) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. A Kuratórium összehívásának 

rendje és a napirend közlésének módja: a Kuratórium ülésének összehívása írásbeli 

meghívóval történik, a meghívót, az ülést megelőzően 7 nappal ki kell küldeni. A meghívónak 

tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendeket. A kuratóriumi ülés összehívását 

bármely kuratóriumi tag kérheti cél és ok megjelölésével. Ebben az esetben az elnök köteles a 

kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 

kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 

előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

g) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet készíteni. 

 

h) A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint a fele, 5 személyes Kuratórium esetén 

legalább 3 tag jelen van. 

Minden tagnak önálló szavazata van, a Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza. 

 

i) A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, 

hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges 

személye/ megállapítható. 
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j) A Kuratórium döntéseiről az érintetteket, a döntéshozatalt követően 5 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 

 

k) A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítvány székhelyén biztosított. 

 

l) A Közalapítvány szolgáltatási igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 

biztosított. 

 

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat a 

Közalapítványi Iroda látja el: 

 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda elnöke, tagja az a személy, aki 

 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) az alapítvánnyal a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

 

c) az Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója, 

 

e) akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában, és az 

egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában meghatározott kizáró ok áll fenn.  

 

14. Az Közalapítvány megszűnése: 

 

a) A Közalapítvány megszűnéséről az alapító kérése, vagy saját határozat alapján az illetékes 

bíróság jogosult dönteni. 

 

b) A Közalapítvány nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

 

c) A megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani és köteles arról a 

nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

III. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 

település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a 

Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről. 

 

2. A Közalapítvány a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásába vételével válik önálló jogi 

személlyé. 

 

3. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. tv. hatályos rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, 
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valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 

rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben 

határozhat. 

 

4. Jelen alapító okirat a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2014.(V.29.) Dv.  Kt. határozatával jóváhagyva. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést Szarka Andrea 

igazgatási irodavezető készítette, amely főigazgatói pályázat véleményezése. 

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése szerint az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét - nevelési-oktatási intézmény 

esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény 

székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat, szakképző 

iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének kikérésével - az 

oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú 

intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a köznevelési rendszer intézménye a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete az Nkt. 83. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megküldte a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatának főigazgatói beosztására beérkezett pályázatot véleményezésre. A pályázat 

megtekinthető a közös önkormányzati hivatal 14. számú irodájában, valamint a bizottsági és 

képviselő-testületi ülésen. 

Az Nkt. 83. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a vélemény kialakításához minden olyan 

információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a 

fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához - az 

információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell 

biztosítani az érdekeltek részére. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság javaslatát.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Aki támogatja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) 

pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva, a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására Dávid Ilona pályázatát kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat:                                                                                                       

156/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési 

jogkörében eljárva, támogatja a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 

beosztásának ellátására Dávid Ilona pályázatát.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület Igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  azonnal 
 

 

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

visszakapcsolásával kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy a településen lakossági igényként jelentkezett a meglévő (13 

db + 2 db temetői) üzemelő közkifolyók mellé további 6 db, az elmúlt időszakokban 

megszüntetett közkifolyó visszakapcsolása az ivóvíz hálózatra.  

A visszakapcsolás költsége az ajánlat szerint 647.000,- Ft + ÁFA. 

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. Javaslatot nem 

tesznek a testület felé, mivel 3 bizottsági tag támogatta a határozati javaslatban foglaltakat, 3 

bizottsági tag pedig nem támogatta. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a közkifolyók használata évente több millió 

forintos kiadást jelent az önkormányzat számára. Vannak lakosok, akik a közkifolyóból a 

vizet öntözésre, állatok itatására stb. célra használják.  

Az előterjesztésből hiányolja, hogy nincs bemutatva mekkora kiadást jelent ez az 

önkormányzat számára.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy jelenleg 15 közkifolyó üzemel a 

településen, korábban 29 közkifolyó volt.  

A 29 közkifolyónál évente kb. 4 millió forint kiadás jelentkezett, most kb. 2 millió forintot 

fizetnek. A 6 közkifolyó visszaállítása kapcsán kb. 500.000,- Ft plusz kiadás fog jelentkezni, a 

visszaállítási költéségen felül.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

Kanó József képviselő – elmondja, hogy a takarékoskodásnak több féle formája van, amire 

példát is említ. Véleménye, hogy a közkifolyók visszakapcsolása indokolt, azon lakosok 

komfort érzetét növeli, ahol nincs bevezetve a víz.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, lehetőség van 

arra is, hogy a közkifolyók mérőórával legyenek ellátva. Ebben az esetben látható, hogy 

mekkora a fogyasztás.  

Valánszki Róbert polgármester – szól a közkifolyók felújításának szükségességéről. 
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A polgármester elmondja, hogy 2013. december 31-ig minden közkifolyót mérőórásítani 

kellett volna. Egy óra 40.000,- Ft + áfa költséget jelent. A visszakötésre kerülő 

közkifolyóknál már a mérő óra szerepel a költségeknél. Egy év haladékot engedélyeztek az 

órák felszerelésére. Az órák felszerelésével a fogyasztást ellenőrizni tudják, ha az nem lesz 

indokolt, abban az esetben az adott közkifolyó megszüntetésre kerül.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a 6 db közkifolyó újbóli üzembe helyezését kérjék, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

157/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli az 

Alföldvíz Zrt. Gyomaendrődi Területi Divízió-tól (mint Szolgáltatótól) a hat darab 

közkifolyó (Bánomkert u. 79., József A. u. 27., Hunyadi u. 138., Rákóczi u. 43., 

Táncsics u. 32., Madách u. 29.) visszakapcsolását az ajánlatában megadott 647.000,-  

Ft + ÁFA áron. 

 

A képviselő-testület a közkifolyók visszakapcsolásához szükséges forrást,  

- 647.000,- Ft + Áfa - az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék 

előirányzata terhére biztosítja.  

  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

                Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványai Őszi 

Napfény Nyugdíjas Egyesülettől érkezett támogatási kérelem megvitatása.  

A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Dévaványai Őszi 

Napfény Nyugdíjas Egyesület Elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a 

2014. július 5-én megrendezésre kerülő programot támogatni szíveskedjenek, ami egy közös 

ebéd részbeni finanszírozását szolgálná.  

Az irodavezető elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletében a civil szervezetek működési támogatására 

14.100.000,- Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület. Hasonlóan az elmúlt évekhez 

ebben az évben is a benyújtott kérelmekről a költségvetés elfogadása után döntött. A döntés 

után erre az évre jelenleg a költségvetésben szabad forrás 80.000,- Ft. 

Az irodavezető az Őszi Napfény Egyesület kérelme mellé bemutatja, hogy a 2013-as évben a 

Kisfaludy utcai épület víz, gáz számláinak kiegyenlítésére 315.000,- Ft-ot költöttek, a 2014. 

évi költségvetésben pedig 300.000,- Ft-ot tervezetek erre a célra.  

A kérelem mellett megtalálható a kérelmezők nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
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Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 

A polgármester 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 az előterjesztést megtárgyalta 20.000,- Ft-ot 

javasol támogatásként megítélni. 

Az ülésen szó volt arról is, hogy a nyugdíjasházon javításokat kell eszközölni, amelyben az 

önkormányzat lehetőségeihez mérten segítséget nyújt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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 20.000,- Ft-al támogassák az Egyesületet 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

158/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat.  

 

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

Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. 

július 5-én megrendezésre kerülő rendezvényükhöz.  

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

biztosított Egyéb működési célú támogatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 

tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 

összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

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

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

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

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

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Folkműhely 

Egyesület kérelme. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Folkműhely Egyesület kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez – a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi –, miszerint a 
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85/2013.(III.27.) Kt. határozatban megállapított 800.000,- Ft támogatási összegből a 2014. 

júniusi ütemezésű 200.000,- Ft részösszeget engedélyezze 2015. évben felhasználni.  

Kérelmét azzal indokolta, hogy az összeget az I. Dévaványai Népzenei és Néptánctábor 

költségeinek hozzájárulásához kérte, azonban a támogatás megítélésének időpontjától 

számítva a rendelkezésükre álló idő alatt már nem tudják megvalósítani az eseményt. 

A polgármester 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 az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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 Dévaványai Folkműhely Egyesület részére 

a 85/2014.(III.27.) Kt. határozatban, 2014-es évre megítélt 800.000,- Ft támogatási összegből 

200.000,- Ft részösszeget engedélyez 2015. évben felhasználni kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

159/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat.  

 

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

Folkműhely Egyesület részére a 85/2014.(III.27.) Kt. határozatban, 2014-es évre 

megítélt 800.000,- Ft támogatási összegből 200.000,- Ft részösszeget engedélyez 

2015. évben felhasználni.  

A fennmaradó 600.000,- Ft támogatási összeggel történő elszámolás határideje nem 

változik legkésőbb (számla ellenében) 2015. január 31-e.  

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 

2014. április 8-án kelt támogatási megállapodás módosításáról. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Virágos Magyarországért 

Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága meghirdette a 2014. évi Virágos 

Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a 

fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők 

összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és 

szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.  

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 
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A 2014. év kiemelt témája: a településen az I. világháborús emlékhelyek környezetének 

gondozottsága (kiemelten figyelve a jubileumi emlékévre)  

Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy a hazai zsűri mire lesz fokozott figyelemmel a 

bírálat során.  

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért 

pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján – a kiírók és a 

támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobbakat.  

A verseny fődíja: Magyarország képviselete a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak 

Versenyében (Entente Florale Europe), két település számára. 

A verseny kiírója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turizmus Zrt. a 

Vidékfejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Virágzó Magyar 

Kertkultúráért Alapítvány, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Kertépítő és 

Fenntartó Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Tájépítészek Szövetsége, a Balatoni Helyi 

Önkormányzatok Szövetsége. 

A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek 

öt kategóriában. A regisztráció és a versenyben való részvétel díjmentes. 

Jelentkezési határidő: 2014. május 31. 

A polgármester megadja a szót Nyzó Marietta részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

javaslatát.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a versenyen vegyenek részt.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a versenyre regisztráljanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

160/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 

„Virágos Magyarországért 2014” versenyen.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, 

hogy a regisztrációról gondoskodjon. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2014. május 31.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés tárgya az Európai 

Mobilitás Hét Kartájához való csatlakozás és 2014. szeptember 19-én Autómentes Nap 

szervezése.  

A csatlakozáshoz a képviselő-testület támogatása szükséges, ezt követően a polgármesternek 

kell aláírnia a vállalásokat tartalmazó Mobilitási Hét és Autómentes Nap Kartát.  

2014-ben az Autómentes Nap szeptember 19-én pénteken kerülne megrendezésre. 
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Dévaványa 2010-ben csatlakozott először a Kartához. Eddig minden évben, így tavaly is 

oklevéllel ismerték el a településen megvalósított Európai Autómentes Napot, illetve tavaly 

szervezői díjat kapott a település szervezője. 

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási 

Hét kampányhoz. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási Hét kampányhoz kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

161/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

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

2014. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét 

kampányhoz és 2014. szeptember 19-én Európai Autómentes Napot szervez. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a 

Polgármestert, hogy a részvételi szándékot tartalmazó Európai Mobilitási Hét és 

Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városban!” Kartát aláírja és továbbítsa a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály részére 

(1440 Budapest, Postafiók 1.), továbbá felkéri a rendezvény megszerzésével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 1. - a Karta megküldése 

2014. szeptember 19. – Európai Autómentes Nap rendezvény 

megszervezésére – 

 

Kanó József képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő.  

 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és 

rendképző gép beszerzésére” vonatkozóan beérkezett ajánlatról döntéshozatal. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat a mezőgazdasági munkálatok elvégzésére vonatkozó 

körbálázó és rendképző gép beszerzésére helyi beszerzési eljárást indított. Három 

ajánlattevőknek az árajánlatkérések megküldésre kerültek. Az árajánlatkérésben megadott 

határidőig, azaz 2014. május 8. 10
00

 óráig 2 cég megküldte ajánlatát az alábbi tartalommal: 

1. Agro-Békés Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 19.)  

Ajánlati bruttó ár körbálázó gépre: 6.972.300,- Ft 

Ajánlati bruttó ár rendképző gépre: 2.527.300,- Ft 

2. Magtár Termeltető Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Kombájn u. 2.) 

Ajánlati bruttó ár körbálázó gépre: 7.366.000,- Ft 

Ajánlati bruttó ár rendképző gépre: 2.787.650,- Ft 
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A beérkezett ajánlatok meghaladják a keretet, amelyet erre a célra szántak.  

A polgármester 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 az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek 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, amely a következő:  

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

Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és rendképző gép 

beszerzés”- re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és 

rendképző gép beszerzésére” eljárás eredményeként Agro-Békés Kft. (5600 

Békéscsaba, Kétegyházi u. 19.)  és a Magtár Termeltető és Kereskedelmi Kft. (5000 

Szolnok, Kombájn u. 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt 

borítékban benyújtott ajánlatukat érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és 

rendképző gép beszerzése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásban nem hirdet 

ki nyertest, mivel a legkisebb összegű árajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló 

keretösszeget. Az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

162/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat.  

 

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

Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és rendképző gép 

beszerzés”- re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és 

rendképző gép beszerzésére” eljárás eredményeként Agro-Békés Kft. (5600 

Békéscsaba, Kétegyházi u. 19.)  és a Magtár Termeltető és Kereskedelmi Kft. (5000 

Szolnok, Kombájn u. 2.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt 

borítékban benyújtott ajánlatukat érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó körbálázó és 

rendképző gép beszerzése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásban nem hirdet 

ki nyertest, mivel a legkisebb összegű árajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló 

keretösszeget. Az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

Kanó József képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten 8 

fő.  

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására.  

Elmondja, hogy képviselői indítványra a műszaki iroda megvizsgálta annak a lehetőségét, 

hogy a Strandfürdő előtti csapadékcsatornát hogyan és mennyi pénzből lehetne zárttá tenni, 

valamint felette egy szórt útalapos parkoló kialakításának lehetőségét vizsgálták meg. A 

műszaki irodavezető kb. 5,5 millió forint + áfa költséget határozott meg, amelyben az 

anyagköltség szerepel, munkadíjjal nem számolt, a feladat a közfoglalkoztatottak bevonásával 

történne.  

A polgármester 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 hosszasan tárgyalta a témát. Mindenki számára 

meglepetést okozott az összeg, ugyanis kevesebbre számítottak. A bizottság véleménye az 

volt, hogy a parkolók kialakítását ne vessék el, hanem gondolják még egyszer át. A 

lehetőségekhez mérten, akár egy rövidített szakaszon vagy más cég bevonásával lépjenek 

tovább ezzel kapcsolatban.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Elmondja, hogy 133 méter árok befedéséről van szó.  

Ez vízjogi engedély köteles, melytől eltekintene a Közútkezelő Kht., viszont ebben az esetben 

megkéri a 80 cm-es átereszt 30 méterenként megfelelő méretű tisztítóaknával. 

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

Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 

Nyuzó Marietta képviselő – nagyon jó ötletnek tartja az árok befedését. Úgy gondolja, hogy 

ezt a jövő évi költségvetés terhére meg lehetne csinálni.  

Véleménye szerint a jelenlegi parkoló elegendő a fürdőbe látogatók számára.  

Valánszki Róbert polgármester – többféle lehetőség is felmerült.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

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

Dékány József képviselővel kezdeményezték a strandfürdő előtt a parkolók kialakítását.  

Véleménye szerint ez ugyanolyan fontos, mint a főtér a rekonstrukciója, ami nagyon szépen 

halad. Elmondja, hogy a műszaki iroda földszállításra beállított 600.000,- Ft-ot, mely az 

önkormányzat tulajdona, így ezt nem kell kifizetni és a költségek már ezáltal is csökkennek. 

A kiskő kerámiát, amit felbontanak, ugyanúgy vissza lehet rakni, nem kell újat venni helyette. 

Úgy gondolja, hogy körülbelül 1 millió Ft-tal kevesebbért lehetne ezt a feladatot elvégezni.  

Meglátása, hogy a költségeket még 20 %-kal lehetne csökkenteni.  

Valánszki Róbert polgármester – a probléma az, hogy vízjogi engedély köteles ennek a 

feladatnak az elvégzése. Ettől nem szeretne eltekinteni, nehogy a későbbiekben jelentsen ez 

problémát.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – meg kell nézni, hogy 

a Sport úton mennyibe került a másik oldal, úgy, hogy a kerékpárút nem volt rajta.  
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Nyuzó Marietta képviselő – nem azt mondta, hogy el kell vetni a dolgot. Nagyon jó ötletnek 

tartja, csak a jövő évi költségvetés terhére kellene a megvalósítani. Ezzel az idei év 

költségvetését már nem kellene megterhelni.  

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

források még lehetővé teszik, hogy az idei évben valósítsák meg a parkolókat.  

Nyuzó Marietta képviselő – be kell osztani a feladatokat, nem kell mindent egyszerre 

megvalósítani.  

Kanó József képviselő – bizottsági ülésen felmerült alternatívát el tudja fogadni. 

Véleménye, hogy egy rövidebb szakaszon valósítsák meg a beruházást.  

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

képviselő – az az összeg, ami elhangzott az 133 méterre lett meghatározva. Az a szakasz, 

amely igazán indokolt lenne és segítene a parkoláson a sportolók, a fürdő vendégei és a 

betegek részéről is, az körülbelül 60 méteres szakasz lenne.  

Novák Imre alpolgármester – teljes mértékben egyet lehet érteni minden olyan fejlesztéssel, 

ami a város szépségét, komfortérzetét javítja, viszont ez az év az önerős beruházások éve.  

Ő ahhoz van hozzászokva, - gondolja a többi képviselő is -, hogy pályázati forrásból 

fejlesztenek, amelyhez önerőt biztosítnak.  

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

közfoglalkoztatásba hétfőtől 100 fő foglalkoztatására kerül sor. Ezeknek az embereknek 

munkát kell adni. Műszaki szakemberek vannak az önkormányzatnál, akik ezt a feladatot meg 

tudják oldani és akkor a kivitelezés nem kerül ennyibe.  

Említést tesz arról, hogy nem váltottak számlavezető pénzintézetet, ha az OTP mellett 

döntenek, akkor 1.800.000,- Ft megtakarítás jelentkezik.  

Novák Imre alpolgármester – a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az, tekintettel arra, 

hogy ez egy veszélyes munkaterület, nem biztos, hogy közfoglalkoztatottakkal lenne célszerű 

ezt a kivitelezést elvégeztetni. 

Nyuzó Marietta képviselő – kérdésként teszi fel, ha már van egy parkolójuk, akkor 

közvetlenül a közelébe miért építenének még egyet. Miért nem bővítik ki a már meglévőt.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – nem a parkolón van a 

hangsúly, hanem a közterületnek a kinézetén a Strandfürdő előtt. 

Valánszki Róbert polgármester – a parkolók kialakításával a gyógyászatra érkező betegek 

bejutását tennék könnyebbé. Mivel ez egy tájékoztató anyag volt és felmerült több olyan 

költségcsökkentő tényező, amit be lehet építeni, vagy esetleg a 133 méter szakaszt 

csökkenteni, ezért javasolja, hogy a témával egy következő testületi ülésen foglalkozzanak. 

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a tájékoztatót azzal, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre írásos 

előterjesztés készül róla kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

163/2014. (V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Strandfürdő és Gyógyászat 

(5510 Dévaávnya, Sport u. 5. sz.) előtt lévő csapadékcsatorna zárttá tételéről és 

parkoló kialakításának tervezett költségeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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A képviselő-testület a soron következő Képviselő-testületi ülésen hoz döntést a 

parkoló megvalósításról. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  

Határidő: értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Strandfürdő és 

Gyógyászat, Ifjúsági szálláshely eszközbeszerzésével kapcsolatos. 

Felmerült az az igény, hogy az ifjúsági táborban lévő faházakat légkondicionáló 

berendezéssel és hűtőszekrénnyel lássák el.  

Elmondja, hogy hat vizesblokkal ellátott faház van, amelyeket magasabb minőségi szintre 

lehetne emelni a légkondicionáló berendezéssel, valamint a hűtőszekrény biztosításával.  

Az interneten keresztül tájékozódtak az árakról.  

Megjegyzi, hogy mobilklímák beszerzésében gondolkodnak. 

Elmondja, hogy a hűtőszekrények és a légkondicionálók beszerzését együtt tudja elképzelni. 

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

Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

Séllei Zsigmond képviselő – az előterjesztésben nem szerepel helyi vállalkozás, aki klímát és 

hűtőszekrényt forgalmaz. Megjegyzi, hogy helyi vállalkozásoktól is kellene ajánlatot kérni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy most egy tájékoztatóról van szó, az árakat 

az internetről töltötték le.  

Az ajánlatkérés során természetesen helyi vállalkozásokat is felkérnek.  

Novák Imre alpolgármester – véleménye, hogy ez ügyben hamarosan döntést kell hozni, 

mivel a nyári szezon hamarosan beindul. Meglátása, ha a munkaterv szerinti testületi ülésen 

hoznak döntést a beszerzésről az már elég késő lesz.  

Véleménye, hogy meg kellene határozni az eszközök beszerzésére fordítható keretet. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, amennyiben 6 faházat szeretnének klímával és 

hűtőszekrénnyel felszerelni, abban az esetben 1 millió forint elegendő lesz a beszerzésre. 

Három ajánlattevőt kell felkérni ajánlattételre és azok közül kell kiválasztani a megfelelőt.  

Megjegyzi, ha egy millió forint alatt van az eszközök ára, akkor a polgármester dönthet a 

beszerzésről.  

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

képviselő – elmondja, hogy télen is voltak vendégek, akik igényt tartottak a faházakra, ezért 

célszerű lenne olyan klímát vásárolni, mely egyben hűt és fűt is. 

Valánszki Róbert polgármester – ezek ilyen készülékek, viszont a fűtés lényegesen 

megemeli az energiafogyasztást, mivel a faházak nem hőszigeteltek. Az ifjúsági szállással 

foglalkozó turisztikai szakembert megbízta azzal, hogy a szállással kapcsolatos árakat 

dolgozza át, mivel az nem életszerű, hogy külön konyha használat és egyéb szolgáltatási díjak  

vannak meghatározva. 

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

képviselő – meg kell vizsgálni azt is, hogy a faházakban lévő villamoshálózat elbírja-e ezt a 

terhelést. 

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

a témával kapcsolatban?  

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Ezennel a téma tárgyalását lezárja. 



55 

 

 

A polgármester rátér a következő bejelentésre, amely fűnyíró traktor beszerzése 

vonatkozásában beérkezett ajánlatról szóló döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a TAO-s pályázatban szerepelt egy fűnyíró traktornak a beszerzése is, mely 

pályázat sikeres volt. 

A beszerzésre vonatkozóan ajánlatokat kértek be három cégtől. A megadott határidőig mind a 

három cég megküldte ajánlatát a következő tartalommal:   

1. Király Attila egyéni vállalkozó – 4100 Berettyóújfalu, Millennium u. 6.  

Ajánlati nettó ár: 1.036.000- Ft bruttó ár: 1.315.720,- Ft 

2. Kábel Elektro Kft. – 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2. 

Ajánlati nettó ár: 1.023.543,- Ft bruttó ár: 1.299.900,- Ft 

3. Vésztő Kert Kft. – 5530 Vésztő, Kossuth u. 150.  

Ajánlati nettó ár: 1.015.748,- Ft bruttó ár: 1.290.000,- Ft 

Mindhárom ajánlat érvényes és alkalmas volt.  

A legkedvezőbb ajánlatot a Vésztő Kert Kft. adta,a mely bruttó 1.290.000,- Ft.  

A polgármester elmondja, hogy egy Makita fűnyírótraktorról van szó, fűgyűjtővel, 122 cm 

vágásszélességgel, garanciával.  

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

képviselő – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért, azt elfogadásra javasolja a testült felé. 

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

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

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Dévaványai 

Sportegyesülettel megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Sportegyesülettel megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” 

irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a Király Attila egyéni vállalkozó (4100 

Berettyóújfalu, Millennium u. 6.), a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 

2/2.) és a Vésztő Kert Kft. (5530 Vésztő, Kossuth u. 150.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja. 

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

megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” irányuló helyi 

beszerzési eljárás eredményeként a Vésztő Kert Kft. (5530 Vésztő, Kossuth u. 150.), 

mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 1.290.000,- Ft bruttó áras ajánlattevőt hirdeti 

ki nyertesnek.  

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

megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” irányuló helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésével.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 

 

 

 



56 

 

Határozat 

164/2014. (V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Sportegyesülettel megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Sportegyesülettel megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” 

irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a Király Attila egyéni vállalkozó (4100 

Berettyóújfalu, Millennium u. 6.), a Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 

2/2.) és a Vésztő Kert Kft. (5530 Vésztő, Kossuth u. 150.) ajánlattevőknek az 

ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja. 

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

megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” irányuló helyi 

beszerzési eljárás eredményeként a Vésztő Kert Kft. (5530 Vésztő, Kossuth u. 150.), 

mint legalacsonyabb összegű ajánlattevő – 1.290.000,- Ft bruttó áras ajánlattevőt hirdeti 

ki nyertesnek.  

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

megkötött építési szerződés keretében fűnyíró traktor beszerzésére” irányuló helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésével.”   

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2014. június 2. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja még, hogy a Dévaványai Sportegyesület 

pályázata volt, amelyhez 30 % önerőt az önkormányzat biztosított. Célszerű lenne a fűnyíró 

traktort a sportpályán kívüli területeken is használni.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy nagy zöldterületen folyik a bozótvágó fűkaszákkal a 

kaszálás, cserjeirtás. Emiatt megnézték, hogy az önkormányzatnak mennyi működőképes és 

működő képtelen fűkaszája van. Gyakorlatilag a kertészekkel együtt 9 darab 300-as, vagy 

afölötti bozótvágóval rendelkezik az önkormányzat. Ebből, ami újszerű és új állapotú az 6 

darab, 1 darab fűkasza javítás alatt van, amennyiben a későbbiekben ez a gép elromlik, már 

nem lehet javítani.  

Jelenleg 5 fő vágja Dévaványa belterületén a füvet a kertészekkel együtt. 

Elmondja, ha biztosítanak még fűnyírásra embereket a közfoglalkoztatás keretében, abban az 

esetben szükséges még fűkaszát vásárolni.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy lakossági igény is van a fűnyírásra, amivel 

mindenféleképpen foglalkozni kell. Ki kell számolni egy önköltséget és a továbbiakban azon 

az áron biztosítani kell a lakosok számára a szolgáltatást.  

Kérdése, hogy szociális rászorultságot vegyenek-e figyelembe ebben az esetben? 

Nyuzó Marietta képviselő – az önköltséget mindenféleképpen kelljen kifizetni az 

igénybevevőnek, ez nem mehet rászorultsági alapon.  

Valánszki Róbert polgármester – véleménye, hogy ennek egy fizetős szolgáltatásnak kell 

lennie.  
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A munkavégzése során látni fogják, hogy 5 ember elegendő lesz-e ennek a faladatnak az 

ellátására, valamint azt is, hogy hány darab fűkasza beszerzése válik szükségessé.  

A lakossági igényeket megpróbálják kielégíteni.  

Meglátása, hogy egyelőre 2 darab fűkasza vásárlása elegendő lesz a feladat elvégzéséhez. Az 

árajánlatokat meg fogják kérni a beszerzésre vonatkozóan.  

Földi Imre képviselő – tájékoztatásképpen elmondja, hogy 1 darab Stihl 360 fűkasza 

jelenlegi ára 219.000,- Ft. 

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

képviselő – kérdése, hogy a Szociális Szövetkezeten keresztül lenne-e lehetőség ennek a 

szolgáltatásnak a végzésére?  

Valánszki Róbert polgármester – a szövetkezet is végezhetné ezt a szolgáltatást, viszont 

akkor ilyen képzettségű embert kellene alkalmazniuk.  

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

képviselő – véleménye szerint biztos találnának ilyen végzettségű embert.  

Valánszki Róbert polgármester – vannak ilyen végzettségű emberek és be is tehetik őket a 

szövetkezetbe, viszont ki fogja adni a bért és járulékot. Közfoglalkoztatottat a szövetkezetbe 

nem lehet alkalmazni. 

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

képviselő – megjegyzi, hogy több mint 4 millió Ft ott van elkülönítve a szövetkezet részére. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az nem fogja fedezni a bért és járulékot, az 

alaptőkét nem lehet felhasználni. 

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

képviselő – a bevétel érdekében szolgáltatást kellene végezni.  

Valánszki Róbert polgármester – akkor már nem önköltséges szolgáltatás lesz, hanem 

profitorientált. Adott esetben ez azt jelentené, hogy a szolgáltatás nem 500,- Ft/óra lenne, 

hanem 2.000,-Ft/óra. Ebben az esetben ki kell, termelni a dolgozó bérét és járulékát, nem csak 

a gépamortizációt és a benzint kell felszámolni.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

A téma tárgyalását lezárja.  

 

A polgármester soron következő bejelentés megtárgyalására tér rá, amely a téglagyári bányató 

horgászati célú hasznosításával, kezelésbe adásával kapcsolatos. 

A polgármester elmondja, hogy a Horgászegyesület megalakult, alapító okirata van, 

adószámmal rendelkezik, tehát minden szükséges papírt beszereztek. A Képviselő-testületnek 

volt egy előzetes hozzájárulása, hogy 20 évre átadja a használati jogát a bányatónak. A 

Horgászegyesület ezt most kéri pontosítani azzal, hogy esetleges jogi problémát elkerülve ha 

megszűnne a Horgászegyesület, akkor a halászati, halgazdálkodási jogosultság kit illet meg, 

azt is adják a részükre azzal, hogy mihelyst ez az egyesület megszűnik, sem jogutódjának, 

sem másik félnek nem adja tovább, hanem ez visszaszáll az önkormányzatra a használati jog 

és a halgazdálkodási jog is.  

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

Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő - bejelenti, hogy 

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

bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt. 

(Kiss Károly a Horgászegyesület elnöke.)  

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat: 

165/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 

alapján – Kiss Károly képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi 

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

értelmében – a döntéshozatalból kizárja.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő - bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

döntéshozatalban nem vesz részt.  

(Dékány József képviselő a Horgászegyesület Felügyelő Bizottságának a tagja.)  

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Dékány József képviselőt a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

166/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 

alapján – Dékány József képviselőt 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 – megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére. 

Valánszki Róbert polgármester – bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

(Valánszki Róbert polgármester a Horgászegyesület Vezetőségének 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 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

167/2014.(V.29.) Dv. 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: Novák Imre alpolgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Novák Imre alpolgármester – szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

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

Téglagyári bányató (hrsz.: 01634/6) tervdokumentáció szerinti, bányaművelés alól felhagyott 

részének használati jogát és a bányatóhoz kapcsolódó halgazdálkodási jogosultságát a 

Dévaványai Horgász Egyesület (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. sz.) kezelésébe adja 

térítésmentesen, 20 éves időtartamra.  

 A Horgászegyesület a használati jogot és jogosultságot más félnek tovább nem adhatja, és 

amennyiben az Egyesület a kezelési időszak alatt megszűnne, a használati jog és jogosultság 

az Önkormányzatra visszaszáll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási 

szerződés/megállapodás aláírására.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

168/2014.(V.29.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Téglagyári bányató (hrsz.: 01634/6) tervdokumentáció szerinti, bányaművelés alól 

felhagyott részének használati jogát és a bányatóhoz kapcsolódó halgazdálkodási 

jogosultságát a Dévaványai Horgász Egyesület (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. sz.) 

kezelésébe adja térítésmentesen, 20 éves időtartamra.  

 

 A Horgászegyesület a használati jogot és jogosultságot más félnek tovább nem 

adhatja, és amennyiben az Egyesület a kezelési időszak alatt megszűnne, a használati 

jog és jogosultság az Önkormányzatra visszaszáll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási 

szerződés/megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester                                        

Határidő: értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a fejlesztési elképzelések között felmerült 

az, hogy a településen információs táblák kerüljenek elhelyezésre.  

A hivatal munkatársai összeírták, hogy mely intézményeket kellene megjelölni ezeken a 

táblákon. A vállalkozások és egyesületek esetében a vezetők kérték a táblákon való feltüntetés 
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lehetőségét a költségekhez való hozzájárulás mellett. A jelenleg megkeresett vállalkozások az 

előterjesztésben szerepelnek.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – észrevétele, hogy a szociális intézmények nem szerepelnek a 

felsorolásban.  

Valánszki Róbert polgármester – a testület javaslatát kéri, hogy mely intézményeket, illetve 

más egyéb üzleteket tüntessenek fel az információs táblán? 

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

horgásztó is legyen feltüntetve. 

Valánszki Róbert polgármester – amennyiben a Horgászegyesület hozzájárul a költségekhez, 

úgy fel lehet tüntetni a horgásztavat. 

Korábbi ülésen fotók kerültek bemutatásra az EU szabványnak megfelelő táblákról.  

Az ülésen elhangzott, hogy a műszaki iroda keressen fel a településen működő nagyobb 

cégeket, vállalkozásokat, annak érdekében, hogy kívánnak-e az információs táblán szerepelni.  

Az előterjesztésben szereplő cégek szándékukat fejezték ki arra vonatkozóan, hogy ha a 

településen ezen információs táblák elhelyezésre kerülnének, akkor ők szerepelni kívánnak 

rajta.  

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az információs tábla ára kétoldalas dekorral a 

következő: 

1.800 x 1.000 mm: 64.500,- Ft + áfa 

1.500 x 1.000 mm: 54.200,- Ft + áfa 

A cserére és a bővítésre van lehetőség. 

Az ár tartalmazza a vázszerkezetet, a festést, a tábla anyagot, szerkesztési dekort és a dekor 

munkálatok költségét, de a lerakás költségét nem. 

A polgármester elmondja, hogy az érintett vállalkozások a rájuk eső költséget biztosítják. 

A gyógyszertárat, postát, orvosi rendelőket, rendőrséget, benzinkutat abban az esetben is fel 

kell tüntetni, ha nem járulnak hozzá a költségekhez. Az iskolák vonatkozásában csak a 

telephelyeket jelölné meg. 

Földi Imre képviselő – véleménye szerint a templomokat is fel lehetne tüntetni. 

Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy ezen információs tábla költsége szerepel a 

költségvetésben? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy ezen költség nem 

szerepel a költségvetésben.  

Elmondja, hogy egy konkrét tervet kellene készíteni arra vonatkozóan, hogy hová legyenek a 

táblák kihelyezve.  

A Crazy Dekor vezetője elmondta, hogy függetlenül attól, hogy az önkormányzat kitől rendeli 

meg az információs táblákat, ők egy 125 x 2 méteres információs táblát várostérképpel 

bejelölve adnak a városnak.  

Kéri a képviselőket, ha javaslatuk van, azt rövid időn belül jelezzék az műszaki iroda felé. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás e témában nincs.  

 

A polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

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

székelykapu felújítása milyen stádiumban van? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a székelykapu 

felújítása elkészült, összeállításra vár. Szükséges lenne meghatározni a helyét.  
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Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – javaslata, hogy a 

katolikus templomhoz vezető útnál a gyalogosátkelő és a kerékpárútnál helyezzék el.  

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

képviselő – úgy történjen az elhelyezés, hogy kerékpárral át lehessen alatta menni. 

Kanó József képviselő – az önkormányzat előtti parkos területen kialakulóban van egy 

emlékpark, szoborpark és a székelykapu illene oda. Megjegyzi, hogy a régi Aranykalász Tsz. 

bejáratánál is volt egy kapu, amelyre május 1-én szalagot tettek.  

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

képviselő – nem tartja jó ötletnek, mivel az árut szállító teherautók nem férnek át alatta és ez 

akadályozná a bevásárló udvarba történő bejutást. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

Séllei Zsigmond képviselő – mindenkit szeretettel vár vasárnap délelőtt 10 órakor a Trianon 

emlékműnél tartandó megemlékezésre. 

Valánszki Róbert polgármester – kéri a települése lakosait, hogy tegyenek javaslatot arra 

vonatkozóan, hogy a székelykapu hol helyezkedjen el. 

Séllei Zsigmond képviselő bejelentését követően, felhívja a dévaványai lakosok figyelmét, 

hogy 2014. június 1-én 9 órakor a templomokban ünnepi megemlékezésre kerül sor, azt 

követően 10
15

-kor pedig trianoni gyásznapra való megemlékezés lesz. Minden kedves 

dévaványai érdeklődőt szeretettel várnak.  

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – úttársulásokkal kapcsolatban kívánja tájékoztatni a képviselő-

testületet. Öt útszakasz tekintetében érkeznek a befizetések. Mind az öt útszakasz esetében 

megépíthető, aszfaltozható az út, hiszen a lakosoknak több mint a 2/3-a hozzájárult.  

Arra kéri a műszaki irodát, hogy a legközelebbi testületi ülésre kérjék meg az ajánlatokat 

annak érdekében, hogy minél hamarabb kész legyen az út.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

Kulich utcában élő lakosok kérdése, hogy az út javítása mikor fog megtörténni, hiszen ők a 

rájuk eső költséget kifizették. Az út minősége nem megfelelő, a zúzottkő kilátszik, törik le az 

út széle. A szerződésben szerepel, hogy próbafúrást kell végezni. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy teljesen jogos a felvetés és a lakosoknak az 

igénye is jogos. A próbafúrásra már megtörtént a felkérés. A vállalkozó járt az említett 

utcában, a hibákról jegyzőkönyv készült. Május 31-ig van határidő a javítások elvégzésére, de 

látható, hogy ez addig nem fog elkészülni. Tudomása szerint a kivitelező cég felszámolás alatt 

áll. A polgármester elmondja, hogy a kivitelező díjából visszatartott 2 %, összesen 711.000,- 

Ft-ot a javításra tudnak fordítani, valamint az ezen felüli összeget az önkormányzat fogja 

biztosítani. Az úttársulások megalakulását követően, ha az aszfaltozások megtörténnek ezt a 

javítást is el fogják végezni. Addig a lakosok szíves türelmét kéri.  

Elmondja, hogy vannak olyan rövidebb szakaszok, amelyek aszfaltozásra várnak. 50 méterig 

nem kell kérni engedélyt, a felett igen. Ez a néhány szakasz növelni fogja az aszfaltozásra 

váró területeket, mivel meghaladják az 50 métert.  

 

Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 7 fő. 

Kanó József képviselő – említést tesz a Kórház utcában megvalósult út minőségéről.  

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

képviselő – röviden szól arról, hogy lassan halad a településen a gyalogjárdák felújítása.  

A Hajnal utcában lévő zug lakói a járdát megcsinálnák úgy, hogy az önkormányzat 

biztosítson számukra anyagot.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Bogya-telepen a Felszabadulás utcában 

járt, a járdafelújítás halad. A feladatot négy fő végzi. 
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Szól arról, hogy 2 fő szükséges lesz a lakossági fűnyíráshoz. 

Földi Imre képviselő – röviden szól a hétfőn kezdődő közfoglalkoztatásról.  

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

képviselő – említést tesz arról, hogy az ifjúsági tábornál a parkosítás megtörtént. Jó lenne, ha 

a zöldterület rendben tartásához a korábbi dolgozót kapnák meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy a játszótéren lévő növényzet sincs 

kellőképpen öntözve, valamint az ott lévő játékokat át kell nézni és a szükséges javításokat el 

kell végezni.  

Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a hétfői napon kezdik el a játszótérnél az ivóvízkút 

aknájának az elkészítését.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy a van-e még valakinek bejelentése? 

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

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  

 

A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 

előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga az I-1/23-5/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-17. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18
30 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester           jegyző 

 


